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SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ST-01 
 

1.  Część ogólna 

 
1.1.   Nazwa zamówienia. 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszą się do wykonania i odbioru robót 
podstawowych, tymczasowych i towarzyszących przy realizacji zamówienia 
publicznego pod nazwą: „Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków 
do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-

Leszczynach”. 
Specyfikacje Techniczne przeznaczone są do stosowana jako załącznik do SIWZ 
i umowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych zadaniem jak wyżej. 
Niniejszy dokument, jako element składowy całej dokumentacji przetargowej nie 
może funkcjonować samodzielnie, a musi być rozpatrywany łącznie 
z dokumentacją techniczną oraz SIWZ. 

 
1.2.   Przedmiot i zakres zamówienia. 
1.2.1.  Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych po robotach 
instalacyjnych wymiennikowni ciepła oraz likwidacji pieców i kotłów na 
paliwo stałe, docieplenie ścian i podłogi poddasza oraz stropów 
piwnic, wymiana stolarki zewnętrznej oraz roboty naprawczo-
konserwatorskie elewacji. 
1.2.2.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Zakres, którego dotyczą niniejsze ST, obejmuje wszelkie roboty i czynności 
umożliwiające i mające na celu realizację wszystkich robót objętych 
Dokumentacją Techniczną dla wymienionego w punkcie 1.1 zadania, a to:  
- roboty przygotowawcze, 
- roboty modernizacyjne w piwnicach wraz z obniżeniem posadzki, 
- roboty demontażowe istniejących pieców, 
- roboty związane z wymianą stolarki zewnętrznej oraz drzwi w piwnicach, 
- roboty remontowe i naprawcze, 
- roboty dociepleniowe stropów piwnic oraz strychów wraz z wymianą podłóg, 
- roboty wykończeniowe – okładzinowe i malarskie, 
- roboty tymczasowe i towarzyszące (transport, zabezpieczenia, osłony itp.). 

 
1.3.  Nazwy i kody. 
Dział: 
45000000-7 Roboty budowlane 

Grupy: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasy: 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45410000-4 Tynkowanie 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
Kategorie: 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
45321000-3 Izolacja cieplna 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45431000-7 Kładzenie płytek 
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45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45443000-4 Roboty elewacyjne 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262300-4 Betonowanie 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
45442100-8 Roboty malarskie 

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
45453100-8 Roboty renowacyjne 

 

1.4.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych. 
Przed przystąpieniem do robót adaptacyjnych należy dokonać szczegółowych 
pomiarów elementów istniejących, a ewentualne rozbieżności, które mogłyby 
powodować odstępstwa od wymiarów projektowanych należy zgłosić Inspektorowi, 
który doprowadzi do ustalenia właściwych rozwiązań w porozumieniu z jednostką 
projektową. 
 

1.5.  Przekazanie placu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 

warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 
Wraz z przekazaniem placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące 

dokumenty: 
- dokumentację techniczną, 
- kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
- kopie zezwoleń i uzgodnień uzyskanych w trakcie przygotowania realizacji 

zadania inwestycyjnego, 
- informację o możliwości korzystania z mediów i związane z tym uzgodnienia, 
 
1.6.  Informacje o terenie robót 
1.6.1 Organizacja robót 
Organizacja robót musi być dostosowana do charakteru i zakresu przewidywanych do 

wykonania robót. Ma ona zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu 

o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 

zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. 

1.6.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 

rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub 

ich elementy będą utrzymane w sposób należyty. Inspektor Może wstrzymać 

realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 

obowiązki konserwacyjne. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy 

i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z Inspektorem. Wykonawca umieści, 

w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablice podające 

informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym 

przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych 

i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak 

rurociągi i kable etc. Wykonawca dopilnuje aby te instalacje i urządzenia 

zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 

realizacji robót. 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 

podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 
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Inspektora o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o każdym przypadkowym uszkodzeniu 

tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 

wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
1.6.3  Ochrona środowiska  
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 

środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie 

podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów 

i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 

unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie 

w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 

działalnością. 

1.6.4  Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 

odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 

zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności 

z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 

w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 

maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 

będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 

odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 

pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 

przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte 

do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 

bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie 

budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. 

materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 

techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający 

musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 

wymagają tego odpowiednie przepisy. 

1.6.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zaplecze budowlane wykonawcy powinno zostać zlokalizowane w obrębie 

rewitalizowanego obszaru robót w porozumieniu z Zamawiającym oraz zarządzającym 

strukturą osiedla. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania innych  niż 

istniejące - Zamawiający wskaże miejsca przyłączenia mediów dla celów realizacji 

robót budowlanych. 
1.6.6 Warunki organizacji ruchu  

Nie dotyczy 

1.6.7 Ogrodzenie 

Teren robót powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 

1.6.8.  Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przyległych do terenu robót chodników 

i jezdni w stanie czystym i nienaruszonym poprzez właściwe użytkowanie lub 

zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Ewentualne uszkodzenia 

i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest zobowiązany usunąć bez możliwości 
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ubiegania się o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 

 

 
1.7.  Określenia podstawowe 
Dokumentacja projektowa – dokumentacja określająca cechy charakterystyczne, 
lokalizację, gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu. 
Dziennik Budowy –  obowiązkowy dokument wydany w oparciu o obowiązujące 
przepisy Prawa Budowlanego przeznaczony do rejestracji procesów i zdarzeń 
występujących w trakcie i związanych z realizowanym zadaniem, w szczególności 
tych, które dotyczą zmian i odstępstw od projektu oraz co do których 
stwierdzenie prawidłowości ich wykonania po realizacji byłoby utrudnione lub 
niemożliwe. 
Inspektor – osoba posiadająca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia 
reprezentująca interesy Zamawiającego w realizacji Zadania, akceptująca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca lub korygująca je. 
Jednostka Projektowa – osoba lub zespół osób firmy wykonującej i nadzorującej 
projektowanie całości zadania. 
Kierownik Budowy - osoba posiadająca wymagane przez Prawo Budowlane 
uprawnienia, wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Księga (książka) Obmiarów – dokument w formie zeszytu z rubrykami 

i ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora. Zamiennie, jako Księga Obmiarów może wystąpić szczegółowy obmiar 
przedstawiony w formie tabeli przedmiarowej, sformatowanej przez przyjęty do 
wyliczeń program kosztorysowy. 
Materiały i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbędne do wykonania 
robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

Inspektora w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Przedmiar robót - wykaz robót, z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – dokument przetargowy, 

opisujący m.in. sposób realizacji uwzględniający „Prawo zamówień 
publicznych”. 
Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 
ST - Specyfikacje Techniczne 
DP - Dokumentacja Projektowa 
JP - Jednostka Projektowa 
WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
 

2. Materiały i urządzenia 
2.1. Informacje ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i wyroby zgodnie 
z wymaganiami DP i niniejszych ST. Wszystkie materiały, wyroby, urządzenia 
muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, 

świadectwa dopuszczenia, krajową ocenę techniczna, deklarację właściwości 
użytkowych. 
Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w Dokumentacji 
Projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne 
i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, 
atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału zamiennego jaki zamierza 
zastosować do wykonania realizowanego elementu. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i wyroby zgodnie 
z wymaganiami DP i niniejszych ST. 
Nie przewiduje się dostarczania materiałów bądź wyrobów przez Zamawiającego. 
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2.2.  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 

robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych oraz wymaganiami dokumentacji projektowej. Przed 

użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 

przedłoży Inspektorowi do akceptacji szczegółową informację o źródle produkcji, 

zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 

laboratoryjnych i próbek. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja Inspektora udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 

będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 

wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej 

dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 

szczegółowej specyfikacji technicznej. 
2.3.  Kontrola materiałów i urządzeń 
Inspektor może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 

i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. 
Inspektor jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiałów. Inspektor jest również upoważniony do 

przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora, 

wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, Inspektorowi będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 

przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Inspektor będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 

gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
2.4.  Atesty materiałów i urządzeń.  
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona 

na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny ich cechy. Przed 

wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 

materiałów  z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 

muszą być dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 

przez Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń 

z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną 

one przyjęte do wbudowania.  
2.5.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze specyfikacjami technicznymi 

muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj 

robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 

zaakceptowane przez Inspektora, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. 

Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane 

jako wadliwe i niezapłacone. 
2.6.  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać 

ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania 

lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 

inspekcji przez Inspektora, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
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zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, 

lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 

tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem.  
2.7.  Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 

urządzenia zamienne, o parametrach technicznych nie gorszych niż przewidziane 

w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 

zamiarze Inspektora przynajmniej na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, 

jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Inspektora. Wybrany 

i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany 

w terminie późniejszym bez akceptacji Inspektora. 

2.8. Podstawowe materiały w przedmiocie zamówienia: 
2.8.1.  Zaprawy i betony. 
Do wykonania zapraw przeznaczonych do robót wewnętrznych i podlegających 
zakryciu należy stosować piasek rzeczny lub kopany, spełniający wymagania 
normowe oraz cementy portlandzkie i wapno suchogaszone. 
Przygotowane zaprawy należy zużyć w następujących okresach: 

a) zaprawa wapienna – 8 godzin, 
b) zaprawa cementowo-wapienna – 3 godziny, 
c) zaprawa cementowa – 2 godziny. 

Wymagania dla cementów i kruszyw jak dla betonów. Wapno powinno spełniać 
wymagania normy PN-86/B-30020. 
Dopuszcza się również użycie gotowych mieszanek zapraw. 
Dla wykonania uzupełnień i napraw elementów klinkierowych elewacji należy 
stosować gotowe zaprawy trasowe. 
Do wykonania podłoży zaleca się stosowanie gotowych mieszanek betonowych 
odpowiednio do wymagań DP. 
2.8.2.  Materiały izolacyjne. 
Wszystkie materiały izolacyjne zastosowane do robót izolacyjnych powinny 
posiadać atest dopuszczenia  do   stosowania   w   budownictwie mieszkaniowym. 
Taśmy nakrywające szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane z materiałów 
o dostatecznej wytrzymałości na zginanie i rozciąganie, szczelnych i łatwych 
w łączeniu między sobą. 
Przewiduje się zastosowanie płyt lub mat z wełny mineralnej, miękkiej - do 

izolacji ścianek działowych i poddaszy oraz płyt przeznaczonych do izolacji 
w bezspoinowym systemie dociepleniowym. Minimalne wymagania zgodnie z DP. 
2.8.3.  Tynki. 
Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-90/B-
14501 lub posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Do zapraw 
służących do wykonania spodnich warstw tynku należy stosować piasek odmiany l 
wg PN-79/B-067 11. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku 
o gładkiej powierzchni należy stosować piasek przesiewany odpowiadający 
wymaganiom odmiany 2 wg PN-79/B-06711. Cement przeznaczony do wykończenia 
powierzchni tynków wypalanych powinien być przesiewany w celu usunięcia 
ewentualnych grudek i skawaleń. 
2.8.4.  Okładziny. 
Projektowane materiały: 
- płytki gresowe o wymiarach 30x30, antypoślizgowe klasy R10 w kolorze szarym  
o nasiąkliwości (wg PN EN ISO 10545-3) <=0,5%, odporne na plamienie, twardość 8 
wg skali Mosha. Klejonych na klej elastyczny, układane metodą regularną, 
ułożenie cokołu z gresu na zaprawie klejowej, wykonanie fug z użyciem zaprawy 
spoinującej szer. 2-4 mm w kolorze szarym. 
- zaprawa klejowa - klej powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12004:2002 
lub odpowiednich aprobat, 

Przygotowanie zapraw klejowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu zgodnie z zaleceniami producenta. 

Preparaty do gruntowania powierzchni podkładów powinny: 
- zapewniać należytą przyczepność, 
- wypełniać w sposób plastyczny wgłębienia i miejsca braków w podkładzie, 
- posiadać odpowiednią wytrzymałość na ściskanie, nie mniejszą niż podkładu 
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2.8.5.  Obudowy z płyt GK. 
- płyty gipsowo-kartonowe, 
Podstawowym materiałem przeznaczonym do wykonywania robót objętych niniejszą 
specyfikacją są płyty gipsowo-kartonowe o grubości 12,5 mm, impregnowane 

przeciwogniowo tzw. GKF. 
Zaleca się transport płyt na specjalnych paletach – w pozycji poziomej, lub 
w pozycji pionowej przy użyciu miękkich podkładek. Płyty do transportu należy 
zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający pęknięcie lub zniszczenie krawędzi. 
Płyty składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.  
Profile konstrukcyjne, zimnogięte, z blachy stalowej, ocynkowanej powinny mieć 
grubość blachy w przekroju profilu minimum 0,6mm. 
Do ochrony i wzmocnienia naroży wypukłych stosować kątowniki aluminiowe. 
2.8.6.  Stolarka otworowa. 
Wszelkie elementy stolarki wykończone „na gotowo” muszą być transportowane 
i składowane zgodnie z zaleceniami producentów oraz w sposób uniemożliwiający 
jakiekolwiek uszkodzenia powłok, zarysowanie szyb, deformację lub zmianę 
geometrii. 
Drzwi. 
Drzwi zewnętrzne drewniane, odtwarzające stan obecny, z wykorzystaniem 
odnowionych istniejących okuć lub w przypadku braku takiej możliwości – 
odtworzonych. 
Drzwi stalowe do wymiennikowni – zgodnie z wymaganiami DP. 
Okna 
Przewiduje się zastosowanie stolarki drewnianej z drewna modrzewiowego, 
z zachowaniem oryginalnych podziałów i frezowania ramiaków, słupków podziałowych  
oraz szczeblin. Kolorystyka biała lub palisander – odpowiednio do miejsca 

zabudowy. 

Współczynnik Umax =1,1 W/m²K oraz U=1,6 W/m²K (okno O12) - dla całego okna,  
Nawiewniki wentylacyjne – w górnej belce ramy. 

2.8.7. Parapety wewnętrzne 

Nie przewiduje się wymiany. 

2.8.8. Parapety zewnętrzne. 

Przewiduje się naprawy, uzupełnienia lub odtworzenie parapetów ceglanych, jako 

rolki poziome ze spadkiem, z cegły licowej dopasowanej do istniejącej. 

Część parapetów (we fragmentach obudowy drewnianej) wykonać z wysuszonego drewna 

pełnego, impregnowanego i malowanego na kolor palisander. 
2.9. Farby. 
Do wymalowań stosować farby wg rodzaju i kolorystyki określonej w DP lub 

uzgodnionej z inspektorem i JP. 
Zastosowane farby muszą mieć aktualny termin ważności na termin ich stosowania 
i być przechowywane w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach. 
 

3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 

Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 

zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Zastosowanie środków transportu i innych maszyn ciężkich musi uwzględniać 

wymagania przepisów w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej, 

a w szczególności uwzględniać specyfikę podziemnych instalacji i konstrukcji 

budowlanych związanych z obiektami szpitalnymi. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 

wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
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Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca 

przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Inspektora. Nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. Transport  
Dojazd na teren budowy odbywać się będzie bezpośrednio z dróg publicznych.  
Liczba i rodzaje środków transportu muszą one zapewniać prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach 

wynikających z harmonogramu robót. 
Teren budowy jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie głównych układów 

komunikacyjnych miasta. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 

na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Sposób transportu i składowania musi spełniać wymagania określone przez 

producenta oraz zabezpieczać transportowany/składowany towar przed zniszczeniem 

przez inne warunki lub zdarzenia zewnętrzne.  
 

5.  Wykonanie robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami 

Inspektora. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 

wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględnia 

wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię.  
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

5.1. Roboty rozbiórkowe. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z zasadami określonymi 
w rozporządzeniu w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 
i rozbiórkowych oraz przez prawo budowlane. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie niezbędne 
zabezpieczenia, szczególnie przed wejściem na teren rozbiórek osób 
postronnych. 

Materiały uzyskane z rozbiórek odwieźć na miejsce składowania lub utylizacji. 

5.2. Roboty ziemne. 

W trakcie pogłębiania posadzek należy szczególną uwagę zwracać na staranność 

prowadzenia robót, aby nie dopuścić do „przegłębienia” wykopu. Jeżeli z jakiegoś 

powodu do takiej sytuacji dojdzie, to dalszy tryb realizacji należy uzgodnić 

z Inspektorem Nadzoru i JP. 

Zakłada się, że cały urobek z pogłębień zostanie wywieziony na składowisko. 
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5.3. Montaż stolarki okiennej. 
Mocowanie okien można przeprowadzić za pomocą kotew stalowych lub kołków 
rozporowych – zgodnie z systemem montażowym producenta oraz zgodnie z poniższymi 
zasadami. 
W pierwszym etapie montażu okien należy sprawdzić wymiary zewnętrzne otworu 
okiennego (szerokość otworu w murze powinna być większa o max. 30 mm od 

szerokości okna, a wysokość o max. 50 mm większa od wysokości okna). Następnie 
dokładnie oczyścić miejsce osadzenia ościeżnic. Ościeżnicę należy wypoziomować 
oraz wypionować w dwóch płaszczyznach, a następnie zastabilizować (np. przy 
pomocy klinów). Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie. Okno 

montuje się i mocuje zgodnie z wytycznymi producenta np. atestowanymi kotwami 
obrotowymi wykonanymi ze specjalnie wyprofilowanej blachy stalowej o grubości 
3mm ocynkowanych – połączonej zatrzaskiem do ościeżnicy. Jeśli instrukcja 
montażowa producenta nie stanowi inaczej, każdy z czterech elementów ościeżnicy 
mocuje się w odległości 150mm od naroży i dodatkowo na długości, tak aby 
odległość między sąsiednimi kotwami była nie większa niż 700mm. Kotwy mocuje się 
do ściany przy pomocy dwóch kołków rozporowych min. Ø8mm., odległość między 
kołkiem rozporowym, a krawędzią ściany powinna być nie mniejsza niż 10cm.  
Luzy zewnętrznej krawędzi wokół okna uszczelnia się przy pomocy masy silikonowej 
lub akrylowej nanoszonej pistoletem, taśmy uszczelniającej z pianki 
poliuretanowej, folii samoprzylepnych do uszczelnień zewnętrznych. 
Uszczelnienie termiczne wykonać z pianki poliuretanowej wtryskiwanej pistoletem 
i elastycznej gąbki z pianki poliuretanowej, 
Zabrania się użycia do uszczelnień materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi.  
Po zamontowaniu stolarki należy wykonać obróbki murarskie i tynkarskie ościeży 
zgodnie z normą PN-70/B-10100 w sposób zapewniający ciągłość i jednolitość 
faktury powierzchni ściany. Wszelkie zabrudzenia zaprawą należy niezwłocznie 
usunąć. Okna należy oczyścić środkami czyszczącymi nie zawierającymi 
rozpuszczalników i nie powodującymi zarysowania powierzchni.  
W prawidłowo zamontowanym oknie po otwarciu , skrzydła okienne powinny 
pozostawać w określonym położeniu, nie mogą się samoczynnie otwierać się lub 
zamykać. 
5.4. Montaż ślusarki stalowej. 
Zewnętrzne wymiary ościeżnic powinny być dostosowane do wykonanych otworów 
w konstrukcji. Tolerancja wymiarowa powinna się zawierać w przedziale 20-30mm. 
Przed wykonaniem stolarki wymiary otworów każdorazowo sprawdzić na budowie. 
Położenie progu ramy powinno uwzględniać osadzenie podokienników.  
Odstęp miejsc zakotwienia ościeżnicy nie powinien przekraczać 700mm, 
z zastrzeżeniem, że kotwy przynarożne powinny być zamocowane w odl. 10-15 cm od 
naroża. Ilość kotew na jednym boku powinna wynosić minimum 3 szt. 
Odchylenie ościeżnicy od pionu lub poziomu nie powinno przekraczać 3 mm na całej 
długości elementu ościeżnicy. 
Po całkowitym usztywnieniu ramy należy dokonać wszelkich regulacji skrzydeł oraz 
montaż okuć w tym elementach, umożliwiających swobodne otwieranie i zamykanie 
jego części ruchomych. Montaż okuć powinien przebiegać zgodnie z załączoną do 
specyfikacji dostawy instrukcją montażu elementu i jego regulacji. 
Elementy ślusarki powinny być zamontowane w sposób zapewniający właściwą sztywność 
i wytrzymałość zamocowania. 
Wykonawca w trakcie montażu elementów ostatecznie wykończonych zachowa szczególną 
uwagę i zabezpieczy te elementy przed uszkodzeniem w trakcie montażu. Elementy 
uszkodzone w trakcie montażu zostaną naprawione lub w przypadku braku możliwości 
naprawy wymienione (bądź ich fragmenty) na elementy wolne od wad. 
Mocowanie ślusarki można przeprowadzić za pomocą kotew ze stali ocynkowanej 
lub nierdzewnej. W celu uniknięcia uszkodzenia profilu ramy, należy do wiercenia 
używać wierteł przedłużonych. Dobór rodzaju, długości i średnicy kołków i śrub 
należy uzgodnić z producentem stolarki.  
Otwory na dyble wiercić należy po ustawieniu ramy w murze. Otwarte przestrzenie 
pomiędzy ramą, a murem wypełnia się masą uszczelniająca w ilości niezbędnej do 
uszczelnienia np. pianką poliuretanową, po uprzednim oczyszczeniu i zwilżeniu 
szczeliny. Nadmiar pianki obciąć nożem po 48 godzinach. 
Po zamontowaniu ślusarki należy wykonać obróbki murarskie i tynkarskie ościeży 
w sposób zapewniający ciągłość i jednolitość faktury powierzchni ściany. 
Wszelkie zabrudzenia zaprawą konstrukcji aluminiowej należy niezwłocznie usunąć.  
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5.5. Roboty murarskie 

Z uwagi na minimalne występowanie robót murarskich zaleca się wykonywanie robót 
murarskich zgodnie ze sztuką murarską. 
Przy wykonania uzupełnień i napraw robót na elewacji należy dostosować dobór 
materiałów i sposobu wykonania do zachowania zastanego efektu wykończeniowego 
oraz zaleceń konserwatorskich. 
5.6. Montaż parapetów wewnętrznych.  

Parapet dla każdego okna należy wykonywać z jednego odcinka materiału (bez 

dodatkowych łączeń). Należy zwrócić szczególną uwagę na jego stabilne 
zamocowanie.  
5.7. Tynki. 
Na ścianach murowanych i stropach należy wykonać tynki cementowo-wapienne 
kat. III. 
Zasady ogólne wykonywania tynków: 
a) przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty 
stanu 

surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie 

przebicia i bruzdy oraz obsadzone ościeżnice okienne i drzwiowe, jeśli nie 
należą one do tzw. stolarki 
konfekcjonowanej, 
b) podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą 
przyczepność 
tynku, ściany murowane z materiałów chłonnych (np. bloczki z betonu 
autoklawizowanego) należy zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność. 
c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju 
i wytrzymałości 
podłoża oraz jego charakteru użytkowego (możliwość narażania na wpływy 
mechaniczne i chemiczne, wilgoć itp.), a w zależności od rodzaju zaprawy 
odpowiadać wymaganiom właściwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku 
tynków dwu- i trójwarstwowych marka zaprawy użytej na kolejne warstwy, tj. na 
narzut i gładź, powinna być niższa niż marka zaprawy użytej na warstwę 
poprzedzającą (nie dotyczy to gładzi tynków wypalanych), 
d) tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, a przy 
tynkach 

wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie 
przylegać na całej powierzchni, 
e) tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C 
i pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C; 
dopuszcza się 
wykonywanie robót tynkowych w temperaturze niższej tylko przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających przewidzianych w „Tymczasowych 
wytycznych wykonywania robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur”, 
f) świeże  tynki  powinny  być  zabezpieczone  przed  gwałtownym  
wyschnięciem  przez 
zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez 
ochronę 
przed wiatrem; w przypadku prowadzenia robót tynkowych w okresie wysokich 

temperatur 

tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny być w okresie wiązania 
zaprawy 

(tj. w ciągu około l tygodnia) zwilżane wodą. 
5.8. Okładziny izolacyjne 

Izolacji cieplnych należy wykonać przy użyciu zestawów systemowych (materiał 
izolacyjny + klej systemowy). Wykończenie powierzchni z warstwy kleju na siatce 
z zachowaniem wymagań dokładnościowych jak dla tynków. 
5.9.  Okładziny ścian i posadzek płytkami. 
Wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju powinno 
nastąpić w ciągu 15min lub w czasie wskazanym w instrukcji dotyczącej użycia 
zaprawy klejowej. 
Szerokość spoin nie powinna być większa niż 3mm, chyba że projekt przewiduje 
inaczej. Zaprawa do spoinowania powinna być odpowiednia do założonej grubości 
spoin. 
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Do wypełniania spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia 
płytek. Przed rozpoczęciem spoinowania okładzina winna być zwilżona wodą, która 
nie może pozostać w spoinach. Po lekkim stwardnieniu spoiwa a przed jego 

związaniem należy oczyścić dokładnie powierzchnię posadzki. 
Temperatura powietrza wewnątrz lub zewnątrz w czasie układania płytek ceramicznych 
powinna wynosić co najmniej +5°C. 
W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku w posadzce powinna być 
wykonana szczelina dylatacyjna wypełniona materiałem plastycznym. 
5.10. Obudowy z płyt GK 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót przy 
suchych tynkach reguluje norma PN-72/B-10122 
Suche tynki powinny być wykonywane zgodnie z projektem technicznym obiektu 
uwzględniającym wymagania norm i określającym wymiary i odmianę płyt 
tynkowych gipsowo-kartonowych oraz uwzględniać zalecenia montażowe producenta 
przyjętego systemu. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają 
postanowień norm, są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu 
oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez 

nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
Maksymalny rozstaw profili nośnych w sufitach powinien wynosić 60 cm. 
 
5.11. Roboty malarskie. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze robót malarskich w budownictwie 
reguluje norma wg PN-69/B-10280 
Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj podłoża, rodzaj farby, 
wymaganą jakość malowania oraz wzorzec barwy. 
 

5.12 Rusztowania 

Przyjęto: 
• Rusztowania zewnętrzne rurowe przyścienne wysokości do 10 m 
• Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  
• Określenie czasu pracy rusztowania  
Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego 
systemu rusztowania, stanowiących integralną część całego rusztowania.  
Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym  
i dokumentacji rusztowania to: 

• wysokość rusztowania  
• wysokość, długość oraz szerokość przęsła  
Rusztowania można stawiać na podłożu o odpowiedniej wytrzymałości. Obciążenie 
jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie może być większe od wielkości 
dopuszczalnych dla danego podłoża. Podkłady pod stojaki rusztowaniowe należy 
układać na przygotowanym podłożu. Rusztowanie należy składać zgodnie z 
instrukcja producenta przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. W 
przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu 
i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym, nie wymaga 

wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, 
czyli rusztowania systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta 
w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami 
nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo- 
złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu 
technicznego. 

Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym 
obciążeniu pomostów. W miejscach wejść,  
przejść , przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki 
ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła 
zagrożenia. Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku. Rusztowanie należy 
osiatkować i uziemić, wykonać pomiary elektryczne uziemienia.  
Po wykonaniu wszystkich robót należy dokonać odbioru, spisać protokół, który 
stanowi podstawę dopuszczenia rusztowania do użytkowania. W czasie eksploatacji 
należy okresowo sprawdzać stan techniczny rusztowania.  
Przy wykonywaniu rusztowania należy sprawdzić: materiały, podłoże, prawidłowość 
wykonania, urządzenia piorunochronne. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie 
rusztowań oraz pracy na rusztowaniach:  
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• w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,  
• w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi,  
• podczas burzy i wiatru ,  
• w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od 
skrajnych przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 
10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii powyżej 30 kV. (jeżeli warunki te nie 
są spełnione linię energetyczna należy zdemontować lub wyłączyć spod napięcia ).  

 

6. Kontrola jakości robót 
6.1  Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 

i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Inspektor może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. 

W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Inspektor ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor może zażądać od wykonawcy dostarczenia świadectw stwierdzających, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań.  
6.2. Pobieranie próbek  
Próbki do badań – jeżeli zajdzie taka konieczność -  będą z zasady pobierane 

losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 

zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 

przez wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa zamawiający.  
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inspektorowi.  
Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów.  
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 

wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc.  
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów 

z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 

dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  
Inspektor może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 

wykonawczym i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 

7. Obmiary robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu 

na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 

wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich 

ilość podaje się w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym wchodzącym 

w skład umowy. 
Obmiaru robót – jeżeli zajdzie taka konieczność - dokonuje wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno 

poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi 

obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w SST 

nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora. 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 

robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę 

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 

8.   Odbiory robót. 
Poszczególne rodzaje odbiorów robót dokonywane będą na zasadach określonych  

w umowie.  
 

9.  Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące zostaną zgodnie z SIWZ ujęte 
w kwocie umownej i w związku z tym nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 
 

10.  Dokumenty odniesienia. 
10.1. Dokumentacja projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy. 
Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiającego jeden 

egzemplarz kompletnej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót.  
10.2. Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
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kierownika budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy 

w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do 

zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać 

postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny 

i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko 

i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 

czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 

pozostawiając pustych miejsc między nimi, uniemożliwiając wprowadzanie 

późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak 

i Inspektora.  
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 

przez wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 

Inspektorowi. Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, muszą 

być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do 

nich odnosi. 
Inspektor jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 

zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
10.4. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych wyżej, dokumentami budowy są także: 

d) dokumenty wchodzące w skład umowy; 
e) pozwolenie na budowę ; 
f) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
g) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilno-prawne; 
h) instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkań i narad; 
i) protokoły odbioru robót; 
j) opinie ekspertów i konsultantów; 
k) korespondencja dotycząca budowy. 

10.5.  Przechowywanie dokumentów budowy. 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 

ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne 

do wglądu Inspektora oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego 

w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
10.6. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy 
10.6.1 Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczania na polecenie Inspektora następujących dokumentów: 
- rysunki robocze; 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania; 
- dokumentacja powykonawcza; 

Dokumenty składane Inspektorowi winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia i zamawiającego. 
Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów 

materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą 

miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą 

wyłącznie przez wykonawcę. 
10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót 

w terminie określonym w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do 
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zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie 

z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być 

aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 

Inspektora. 
10.6.3. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te 

należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 
Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi aktualizowane na bieżąco rysunki 

powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 

kompletny zestaw rysunków powykonawczych zostanie przekazany Inspektorowi. 
10.6.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po dwa egzemplarze kompletnych 

instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz 

systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę 

wykonania urządzenia; 

2. informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny 

adres pocztowy; 

3. gwarancje producenta; 

4. szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu; 

5. dane o osiągach i wielkości nominalne; 

6. instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi; 

7. procedura rozruchu i testowania; 

8. zasady eksploatacji; 

9. instrukcja wyłączania z eksploatacji; 

10. instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek; 

11. środki ostrożności; 

12. instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy ; 

13. instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 

naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą, zakresem temperatur smarów i zalecaną 

częstotliwością smarowania; 

14. wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi przedstawiciela 

producenta; 

15. wykaz ustawień przekaźników oraz nastawień przełączników sterujących 

i alarmowych; 

16. schematy połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów 

sterujących i oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów 

sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 
10.7. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 

i normatywami.  
PN-ISO 3443-8   - Tolerancje w budownictwie. 
PN-68/B-100020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-14501   - Zaprawy budowlane. 
PN-70/B-10100   - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymag. i badania przy 

odbiorze. 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 – Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-B-30042:1997 - Spiowa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej 

gipsowy. 
PN-72/B-10122  - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
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PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw 

sztucznych. Wymagania i badania. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.  
PN-EN ISO 11600 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania 

dotyczące kitów. 
10.8  Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji 

robót. 
Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
2. Zarządzenie MGPiB z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy 
oraz tablicy informacyjnej  
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych  
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska  
5. Rozporządzenie z 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Inspektora 

o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie licencji i innych 

wymaganych zezwoleń. 
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S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A 
WYMAGANIA  OGÓLNE - ST-00 

1 WST�P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  / ST /.

Specyfikacja Techniczna – „Wymagania Ogólne” odnosi si� do wymaga� wspólnych dla 
poszczególnych wymaga� technicznych, dotycz�cych wykonania i odbioru robót, które zostan�
wykonane w ramach zadania: "Likwidacja niskiej emisji poprzez podł�czenia budynków 
do sieciowego no�nika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach"       
ul. Kombatantów 1÷7, 9, ul. Mickiewicza 1, 4÷11, ul. Hallera 1÷11, ul. Szkolna 1,                              
ul. Wolno�ci 5, 7, 9.  

1.2 Zakres stosowania  / ST /.

Specyfikacj� techniczn� jako cz��� dokumentów przetargowych i umownych nale	y stosowa�                  
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. Integraln� cz��� opracowania stanowi�: 
Projekt Budowlano-Wykonawczy i Przedmiar Robót.
     
1.3 Zakres robót obj�tych  / ST /. 

Wymagania ogólne  nale	y rozumie� i stosowa� w powi�zaniu z ni	ej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi, stanowi�cymi integraln� cz��� dokumentacji dla poszczególnych rodzajów robót. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� czynno�ci umo	liwiaj�ce wykonanie i odbiór robót 
zgodnych z pkt. 1.1. 
Zbiór ten zawiera ni	ej wymienione specyfikacje techniczne: 
  
ST-01 – INSTALACJA C.O. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno��                                
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.4.1. Prace towarzysz�ce i roboty tymczasowe 

Niezb�dne prace towarzysz�ce: 
• organizacja placu budowy, 
• plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, 
• pomiary i badania materiałów oraz robót, 
• wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
• wykonanie zabezpiecze� BHP wymaganych przepisami, w tym zabezpiecze� zapewniaj�cych 

bezpiecze�stwo i zdrowie pracowników, 
• bie	�ce utrzymanie porz�dku w trakcie wykonywania prac (wywo	enia odpadów z terenu 

budowy, utylizacja), 
• uporz�dkowanie i posprz�tanie zrealizowanych obiektów. 

 Niezb�dne roboty tymczasowe: 
• zabezpieczenie terenu robót przed dost�pem osób trzecich, 
• wykonanie i utrzymanie zaplecza robót, 
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• oznaczenie i zabezpieczenie instalacji na terenie robót. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

1) Dokumentacja Projektowa zał�czona do Dokumentów Przetargowych: 
    Rysunki 
2) Dokumentacja Projektowa – projekt budowlano-wykonawczy b�d�cy w posiadaniu Zamawiaj�cego. 
3) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc� w ramach Ceny Umownej. 

Rysunki do opracowania przez Wykonawc�.
Wykonawca we własnym zakresie opracuje nast�puj�ce rysunki oraz uzyska akceptacje Inspektora 
Nadzoru oraz innych odno�nych władz: 
• Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty – 2 kpl.(1 oryginał mo	liwy do skopiowania               

+ 1 kopia) 

Powy	sza lista rysunków nie jest wyczerpuj�ca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowi�za�
wykonawcy w ramach Umowy. 
Je	eli w trakcie wykonania robót oka	e si� koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 
sporz�dzi brakuj�ce rysunki lub Specyfikacji niezb�dne do wła�ciwego wykonania robót na własny 
koszt w 4-rech egzemplarzach przedło	y je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.4.3. Zabezpieczenie i organizacja Placu Budowy

Wykonawca jest zobowi�zany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze�stwa Placu Budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy a	 do zako�czenia i odbioru ko�cowego 
robót, a w szczególno�ci: 
(α) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuj�cych czynno�ci zwi�zane z budow�         

i nienaruszalno�ci� ich mienia słu	�cego do pracy, a tak	e zabezpieczy Plac Budowy przed 
dost�pem osób nieupowa	nionych. 

(β) Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach ilo�ciach okre�lonych 
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których tre�� b�dzie zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 

(χ) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odr�bnej zapłacie           
i przyjmuje si�, i	 jest wł�czony w Cen� Zadania. 

Ze wzgl�du na realizacj� robót na terenie zamieszkanego osiedla, zobowi�zuje si� Wykonawc� do 
przestrzegania nast�puj�cych zalece�: 
−−−− Wykonawca we własnym zakresie ustawi kontenery w celu gromadzenia gruzu i materiałów                   

z rozbiórki, 
−−−− Zamawiaj�cy nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne i składowisko materiałów, 
−−−− Wykonawca zobowi�zany jest do skalkulowania dostaw materiałów tak, aby nie były one 

gromadzone przy budynku mieszkalnym, 
−−−− Zamawiaj�cy nie odpowiada za ewentualne szkody i kradzie	e, 
−−−− przy wykonywaniu robót nale	y zwróci� szczególn� uwag� na zabezpieczenie transportu 

materiałów oraz na zabezpieczenie piwnic, klatek schodowych i mieszka� przed 
zanieczyszczeniem, 

−−−− Wykonawca jest zobowi�zany zabudowa� swoje podliczniki w miejscu wskazanym przez 
Zamawiaj�cego, umo	liwiaj�ce korzystanie z zasilania wod� i energi� elektryczn�. Po dokonaniu 
odbioru robót, Wykonawca zostanie obci�	ony faktur� przez Zamawiaj�cego za zu	yt� wod�
i energi� elektryczn� na podstawie wskaza� podliczników i cen dostawców. 
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1.4.4. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce 
ochrony �rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wyko�czenia robót Wykonawca b�dzie: 
(a) Utrzymywa� Plac Budowy w stanie bez wody stoj�cej. 
(b) Podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm 

dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz b�dzie unika� uszkodze�
lub uci�	liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a wynikaj�cych ze ska	enia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych nast�pstwie jego sposobu działania. Stosuj�c si� do tych 
wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 

1) Lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 
2) �rodki ostro	no�ci i zabezpieczenia przed: 
• Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• Mo	liwo�ci� powstania po	aru. 

1.4.5. Ochrona przeciwpo�arowa

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo	arowej. 
Wykonawca bezie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo	arowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie pomieszcze� mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dost�pem osób trzecich. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane po	arem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Wszelkie materiały odpadowe u	yte do robót b�d� miały �wiadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawniona jednostk�, jednoznacznie okre�laj�ce brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na 
�rodowisko. 
Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich 
szkodliwo�� znika (np. materiały pylaste) mog� by� u	yte pod warunkiem przestrzegania wymaga�
technologicznych wbudowania. Je	eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Zamawiaj�cy powinien 
otrzymywa� zgod� na u	ycie tych materiałów od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej. 
Je	eli Wykonawca u	ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
specyfikacjami ich u	ycie spowodowało jakiekolwiek zagro	enie �rodowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiaj�cy. 

1.4.7. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron� istniej�cych instalacji w budynku podczas wykonywanych prac, 
takich jak ruroci�gi, kable itp. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urz�dze� w czasie trwania prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych u	ytkowników oraz 
b�dzie z nimi współpracował dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
w budynku. 
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1.4.8. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów i organizacji ruchu

Transport materiałów itp. na i z budowy po drogach publicznych odbywa� sie b�dzie pojazdami 
spełniaj�cymi wymagania dotycz�ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obci�	e� na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca b�dzie usuwa� na bie	�co, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach 
do terenu budowy.

1.4.9. Bezpiecze�stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa               
i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich 
wymaga� sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t           
i odpowiedni� odzie	 dla ochrony 	ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapienienia 
bezpiecze�stwa publicznego. Uznaje si�, 	e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga�
okre�lonych powy	ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w Cenie Umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u	ywane do 
robót od Daty Rozpocz�cia do daty wydania potwierdzenia Zako�czenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego.  
Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó
niej ni	 w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.4.11. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów

Wykonawca robót jest zobowi�zany do bezwzgl�dnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
prowadzenia robót.  
Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie przepisy wydane przez władz� centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub metod                       
i w sposób ci�gły b�dzie informowa� Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie   
i inne odno�ne dokumenty. 

1.4.12. Przebudowa urz�dze� koliduj�cych 

Przebudow� urz�dze� nale	y wykona� pod nadzorem i wyszczególni� w uzgodnieniu                                 
z u	ytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów wła�cicieli urz�dze� w trakcie ich przebudowy                  
i budowy. 

1.4.13. Tablice informacyjne

Wykonawca robót jest zobowi�zany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic 
informacyjnych. 
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2. MATERIAŁY

2.1. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mog� by� okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodno�ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mog�
by� pobierane w celu sprawdzenia ich wła�ciwo�ci. Wynik tych kontroli b�dzie podstawa akceptacji 
okre�lonej partii materiałów pod wzgl�dem jako�ci. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru b�dzie przeprowadzał inspekcje wytworni b�d� zachowane 
nast�puj�ce warunki: 
a) Inspektor Nadzoru b�dzie miał zapewniona współprac� i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
b) Inspektor Nadzoru b�dzie miał wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci wytworni, gdzie 

odbywa si� produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji.

2.2. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom

Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z placu Budowy, 
b�d
 zło	one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Ka	dy rodzaj robót, w którym 
znajduj� si� niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licz�c si� z jego nie przyj�ciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Zamawiaj�cy nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne i składowisko materiałów. 
Wykonawca zobowi�zany jest do skalkulowania dostaw materiałów tak, aby nie były one gromadzone 
przy budynku mieszkalnym, 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b�d� one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jako�� i wła�ciwo�ci do robót          
i były dost�pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania b�d�
zlokalizowane w obr�bie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc�. 

2.4. Pochodzenie materiałów 

Wszystkie zastosowane materiały musz� pochodzi� z kraju UE lub kraju obj�tego zadaniem 
przedmiotowym. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia b�d� wymagane przez Inspektora Nadzoru 
przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót. 

3. SPRZ�T 

Wykonawca jest zobowi�zany do u	ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u	ywany do robót powinien by�
zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom 
zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustale� w takich 
dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba 
i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
Zadaniem. 
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Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robot ma by� utrzymywany                  
w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami 
dotycz�cymi jego u	ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie 
sprz�tu do u	ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je	eli Dokumentacja Projektowa lub 
ST przewiduj� mo	liwo�� wariantowego u	ycia sprz�tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed u	yciem 
sprz�tu. 
Wybrany sprz�t, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie mo	e by� pó
niej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków Umowy, 
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo	onych materiałów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi               
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidywanym 
Zadaniem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d�, spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci�	e� na osie i innych parametrów technicznych. 
�rodki transportu nieodpowiadaj�ce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru b�d�
usuni�te z Placu Budowy. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie	�co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umowa, oraz za jako��
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodno�� z Dokumentacja Projektowa, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót b�d�
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a tak	e               
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl�dni wyniki bada�
materiałów, robót, rozrzuty wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach wpływaj�ce na rozwa	an�
kwestie. 
Polecenia Inspektora Nadzoru b�d� wykonywane nie pó
niej ni	 w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez wykonawc�, pod gro
b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako�ci robót

Celem kontroli jako�ci robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn��
zało	on� jako�� robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrole robót i jako�ci materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, 
zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru mo	e za	�da� od Wykonawcy 
przeprowadzenia bada� w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalaj�cy. 



Specyfikacja Techniczna wykonania robót w  budynkach na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach

  

  P.P.U."PROSTYL" Sp.z o.o. ul. Brzezi�ska 8A, 44-203 Rybnik                                                                                              Strona   9

Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci�
zapewniaj�c� stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�ci� s� okre�lone                
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, Inspektor Nadzoru 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z Umow�. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru �wiadectwa, 	e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t 
badawczy posiadaj wa	n� legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom 
norm okre�laj�cych procedury bada�. Inspektor Nadzoru b�dzie mie� nieograniczony dost�p do 
pomieszcze� laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru b�dzie przekazywa�
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze�
laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je	eli 
niedoci�gni�cia te b�d� tak powa	ne, 	e mog� wpłyn�� ujemnie na wynik bada�, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma u	ycie do robót badanych materiałów i dopu�ci je do u	ycia dopiero wtedy, gdy 
niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jako�� tych materiałów. Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem 
bada� materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badanie i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� mo	na 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Raporty z bada�

Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bada� jak 
najszybciej.  
Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
ródła ich wytwarzania, i zapewniona mu b�dzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawc�, b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
bada� dostarczonych przez Wykonawc�. 
Inspektor Nadzoru mo	e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale	ne od Wykonawcy, 
na swój koszt. Je	eli wyniki tych bada� wyka	�, 	e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale	nemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych bada�, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodno�ci materiałów robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�. 

6.6. Atesty jako�ci materiałów i urz�dze�

Przed wykonaniem bada� jako�ci materiałów przez Wykonawc�, Inspektor Nadzoru mo	e dopu�ci� do 
u	ycia materiały posiadaj�ce atest producenta stwierdzaj�cy ich pełn� zgodno�� z warunkami 
podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty s� wymagane przez ST, ka	da partia dostarczona do robót 
b�dzie posiada� atest okre�laj�cy w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe b�d� posiada� atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego bada�. Kopie wyników tych bada� b�d� dostarczone przez 
Wykonawc� Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadaj�ce atesty a urz�dzenia – wa	ne legalizacje mog� by� badane w dowolnym czasie. 
Je	eli zostanie stwierdzona niezgodno�� ich wła�ciwo�ci z ST to takie materiały i/lub urz�dzenia 
zostan� odrzucone. 

6.7  Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zagini�cie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie              
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wgl�du na 	yczenie Zamawiaj�cego. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze robót. 
Obmiaru robót je	eli zajdzie taka konieczno�� dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru b�d� wpisane do Ksi�gi Obmiaru. 
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w Przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia 
wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi�mie. 
Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymaganych do celu miesi�cznej 
płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawc� i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady okre�lenia ilo�ci robot i materiałów

Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone wzdłu	 linii 
osiowej. Je�li Specyfikacje Techniczne wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� tego inaczej, 
obj�to�ci b�d� wyliczone w m3 jako długo�� pomno	ona przez �redni przekrój. Ilo�ci, które maj� by�
obmierzone wagowo, b�d� wa	one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy

Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. 
Je	eli urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada� wa	ne 
�wiadectwa legalizacji. Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane               
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Procedura odbioru robót

W zale	no�ci od ustale� odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru, 
dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
b) Odbiorowi cz��ciowemu, 
c) Odbiorowi ko�cowemu, 
d) Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu.

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo	liwiaj�cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru w oparciu o wyniki wszelkich bada�                    
i pomiarów b�d�cych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca robót nie mo	e kontynuowa� robot bez odbioru robot zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
przez Inspektora Nadzoru.  

8.3. Odbiór cz��ciowy 

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego 
robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ko�cowym robót. 

8.4. Odbiór ko�cowy robót

Odbiór robót nale	y wykonywa� z uwzgl�dnieniem ni	ej podanych uwarunkowa�: 
• Odbiór ko�cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 
• Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ko�cowego b�dzie stwierdzona przez 

Wykonawc� wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie              
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

• Odbiór ko�cowy robót nast�pi w terminie ustalonym w Umowie, licz�c od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zako�czenia robót i przekazania dokumentów, o których mowa             
w punkcie 8.5. 

8.5. Dokumenty do odbioru ko�cowego robót

Do odbioru ko�cowego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 
• Rysunki z naniesionymi zmianami, 
• Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikaj�cych                        

i ulegaj�cych zakryciu, 
• Recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy, 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych zgodnie ze 

Specyfikacjami, 
• Atesty jako�ciowe wbudowanych materiałów, 
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj�cego. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Podstawa płatno�ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarow�
ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robót. 
Cena jednostkowa pozycji b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce 
si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa b�dzie obejmowa�: 
� Robocizn� bezpo�redni�, 
� Warto�ci zu	ytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
� Warto�ci pracy sprz�tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie sprz�tu na Placu Budowy            

i z powrotem, monta	 i demonta	 na stanowisku pracy), 
� Koszty po�rednie, w skład, których wchodz�, płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urz�dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotycz�ce oznakowania 
robót, wydatki dotycz�ce bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzier	aw� placów i bocznic, 
ekspertyzy dotycz�ce wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarz�du przedsi�biorstwa 
Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawieraj�cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mog�cych wyst�pi� w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, podatki 
obliczane zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nale	y wlicza�
podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc� za dan� pozycje w wycenionym Przedmiarze 
robót jest ostateczna i wyklucza mo	liwo�� zadania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót obj�tych 
t� pozycja kosztorysow�.

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowi�zany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej je	eli doszło do zmian. 
Podstaw� płatno�ci s� ceny ryczałtowe, Przedmiar robót, Wymagania Ogólne, obejmuj�ce zakres 
zgodny z opisem zawartym w ST. 

11. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowi�zany wykona� zabezpieczenie terenu budowy: 
� Dostarczy� i zainstalowa� urz�dzenia zabezpieczaj�ce. 
� Ustawi� i utrzyma� tablice informacyjne przez okres wykonywania robót
Tablice informacyjne nie powinny znajdowa� si� na placu budowy dłu	ej nie 6 miesi�cy od momentu 
zako�czenia inwestycji.  

Tabliczki znamionowe.
Urz�dzenia b�d� posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezb�dny do identyfikacji 
urz�dzenia. Wszystkie napisy na urz�dzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrze	enia 
itp. niezb�dne do identyfikacji urz�dze� i ich bezpiecznej obsługi b�d� wykonane w j�zyku polskim. 

12. PRZEPISY ZWI�ZANE 

Specyfikacje Techniczne w ró	nych miejscach powołuj� si� na Polskie Normy (PN), przepisy 
bran	owe, instrukcje. Nale	y je traktowa� jako integralna cz��� i nale	y je czyta� wył�cznie                      
z Rysunkami Specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst�powały. Rozumie si�, i	 Wykonawca jest               
w pełni zaznajomiony z ich zawarto�ci� i wymaganiami. Zastosowanie b�d� miały ostanie wydania 
Polskich Norm (datowane nie pó
niej ni	 30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty b�d� wykonane w bezpieczny sposób, �ci�le w zgodzie z obowi�zuj�cymi Polskimi 
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Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE w zakresie przyj�tym przez polskie 
prawodawstwo o przepisami obowi�zuj�cymi w Polsce. 
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S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A 
  INSTALACJA C.O.  ST - 01

CPV 45331100-7, CPV 45321000-3, CPV 45332200-5, CPV 45332300-6, CPV 45332400-7 

1.   Wst�p

1.1.   Przedmiot ST 
       
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce monta	u instalacji c.o. 
dla zadania: "Likwidacja niskiej emisji poprzez podł�czenia budynków do sieciowego no�nika ciepła 
na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach" ul. Kombatantów 1÷7, 9,                    
ul. Mickiewicza 1, 4÷11, ul. Hallera 1÷11, ul. Szkolna 1, ul. Wolno�ci 5, 7, 9.  

1.2.   Zakres robót obj�tych ST

1. Demonta	 istniej�cych systemów grzewczych, 
2. Roboty monta	owo-instalacyjne, 
3. Próba szczelno�ci, 
4. Izolacja termiczn�, 
5. Regulacja instalacji c.o.,

1.3.  Informacje o terenie robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST , pkt.1.4.

1.4.  Prace towarzysz�ce i roboty tymczasowe

Opis prac towarzysz�cych i robót tymczasowych podano w ST , pkt.1.4.1.

2.   Materiały

2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST, pkt. 2

2.2.   Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi do wykonania robót s�: 
• Rury i zł�czki  
• Grzejniki stalowe płytowe  
• Grzejniki łazienkowe  
• Armatura grzejnikowa i regulacyjna  
• Zawory kulowe 
• Izolacja termiczna przewodów  

Rury i zł�czki
Wymaga si� aby rury i zł�czki stanowiły jeden kompletny system instalacyjny. Oznaczenia zł�czek                
i rur musz� jednoznacznie wskazywa� na zastosowany system instalacyjny. 
Rury ze stali w�glowej niestopowej, materiał nr 1.0034 (E 195) zgodny z DIN EN 10305, od zewn�trz 
ocynkowane galwanicznie. �rednica i grubo�� �cianki: 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5. 
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Zł�czki ze stali w�glowej niestopowej, materiał nr 1.0034 z oringiem uszczelniaj�cym EPDM .  
Rury PP-R  do instalacji c.o. i c.w.u. stabilizowane o �rednicy i grubo�ci �cianki: Ø20x2,8; Ø40x5,6; 
Ø50x6,9; Ø63x8,7. 

Grzejniki
Grzejniki płytowe tłoczone z zimnowalcowanej blachy stalowej o grubo�ci 1,25 mm, gruntowane              
w sposób ci�gły metod� KTL (c, a nast�pnie w podci�nieniowych automatycznych komorach 
lakierniczych powlekane elektrostatycznie farb� proszkow� (epoksypoliester). Dopuszczalne ci�nienie 
robocze min. 0,6 MPa. Ka	dy grzejnik powinien posiada� nadruk z indywidualnym numerem. 
Grzejnik powinien by� wyposa	ony w osłony boczne, pokryw� górn� oraz uchwyty na tylnej �ciance. 
Wymiary grzejników i ich moc została podana w dokumentacji projektowej. Dopuszcza si�
zastosowanie grzejników o długo�ciach ró	ni�cych si� maksymalnie o 10 cm i mocach nie mniejszych 
ni	 w dokumentacji projektowej. Ka	dorazowo nale	y sprawdzi�, czy montowany grzejnik spełnia 
wymagania dotycz�ce jego odległo�ci od przegród budowlanych.  
Grzejniki łazienkowe wykonane z rur stalowych 30x40 mm, gr. 1,5 mm. Grzejniki poddane 
fosforowaniu oraz malowaniu lakierem poliestrowo-epoksydowym. Dopuszczalne ci�nienie robocze 
10 bar, temperatura maksymalna 95 oC. W łazienkach o du	ym projektowym obci�	eniu cieplnym 
nale	y zastosowa� grzejniki stalowe płytowe z elementami konwekcyjnymi poddane procesowi 
fosforowania cynkowego. 

Armatura grzejnikowa i regulacyjna
Głowice termostatyczne wyposa	ona w czujnik cieczowy z ogranicznikiem minimalnej temperatury 
do 16 oC. 
Zawory termostatyczne z widoczn� ci�gł� regulacj� nastawy wst�pnej, zakres wsp. kv: 0,05 – 0,67.

Tabela nastaw zaworów termostatycznych 
Nr nastawy Kv zaworu

1 0,05 
2 0,09 
3 0,14 
4 0,20 
5 0,26 
6 0,32 
7 0,43 
8 0,57 
9 0,67 

Zawory regulacyjne: DN15, zakres wsp. kvs. 3,88.

Tabela nastaw zaworów regulacyjnych 
Nr nastawy Kv zaworu

1 0,46 
2 0,72 
3 1,34 
4 2,05 
5 2,70 
6 3,40 
7 3,88 

Zawory regulacyjne: DN20 (wsp. kvs. 5,71); DN25 (wsp. kvs. 8,89). 
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Regulatory ró	nicy ci�nienia: DN20, wsp. kvs. 5,0 (50÷300mbar); DN 25, wsp. kvs. 7,5 
(50÷300mbar). 

Dopuszcza si� zastosowanie materiałów równowa	nych o parametrach nie gorszych od uj�tych                

w dokumentacji projektowej. 

Ciepłomierz
Ciepłomierz kompaktowy z przepływomierzem ultrad
wi�kowym DN15 o parametrach dla monta	u 
w pozycji poziomej i pionowej:

Przepływ nominalny qn 0,6 m3/h 
Klasa metrologiczna 1:100 
Przepływ maksymalny qs ok. 1,2 m3/h 
Przepływ minimalny qi ok. 6 dm3/h 
Przepływ rozruchowy ok. 1,2 dm3/h 
Zakres temperatury 5-90oC 

Powietrzna pompa ciepła c.w.u.
Powietrzna pompa ciepła c.w.u. o parametrach: 

Pojemno�� zasobnika ok. 80 dm3

�redni pobór energii elek. przez pomp� ciepła ok. 250 W 
Moc grzałki elektrycznej (dodatkowe 
ródło ciepła) ok. 1200 W 
Max temp. wody w trybie pompy ciepła / z grzałk� ok. 62 / 75 oC 
Min/max temp. powietrza w trybie pompy ciepła ok. -5 / 42 oC 
Poziom hałasu w obr�bie 1 m ok. 50 dB[A] 
Klasa energetyczna  nin. A+ 

Izolacja termiczne przewodów
Otulina izolacyjna dla przewodów c.o. o współczynniku � = 0,035 W/mK. 
Otulina izolacyjna dla przewodów instalacji c.w.u. na bazie syntetycznego kauczuku o współczynniku 
� = 0,035 W/mK.

3.   Sprz�t

3.1.   Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Sprz�t powinien odpowiada� wymaganiom okre�lonym w ST pkt. 3

3.2.   Sprz�t stosowany 

• drobny sprz�t potrzebny do wykonania robót 
• urz�dzenia pomiarowe

4. Transport

4.1.   Ogólne wymagania dotycz�ce transportu
         
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST pkt.4 
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4.2.   Wybór �rodków transportu

�rodkiem transportu sprz�tu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantuj�cy transport         
w sposób uniemo	liwiaj�cy ich uszkodzenie.

5.   Wykonanie robót

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt.5 

5.2.Warunki wykonania robót 

Projektowana instalacja c.o. b�dzie wykonana w systemie eta	owym. ródłem ciepła dla instalacji c.o. 
b�dzie kompaktowy w�zeł cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku. 

UWAGA:  
Dobór oraz monta� kompaktowego w�zła cieplnego oraz układu pomiarowego zu�ycia ciepła 
znajduje si� poza zakresem opracowania i zostanie przeprowadzony przez dostawc� ciepła.

Przewody rozprowadzaj�ce.
Instalacje c.o. od w�zła cieplnego do pionów na klatkach schodowych nale	y wykona� z rur PP-R do 
instalacji c.o. stabilizowanych. Piony na klatkach schodowych oraz instalacj� w mieszkaniach nale	y 
wykona� z rur stalowych ze stali w�glowej ocynkowanej zewn�trznie, z o�miok�tnym 
i dziewi�ciok�tnym profilem zaciskowym. Rury spawane wzdłu	nie, szczelne, cienko�cienne 
i ocynkowane galwanicznie, grubo�� powłoki w zakresie 7-15µm, precyzyjne rury ze stali niestopowej 
E195 o nr materiału 1.0034, zgodnie z PN-EN 10305-3. Wymiary rur według PN-EN 10312. Zł�czki 
zaciskowe ocynkowane ze stali w�glowej do ocynkowanych rur ze stali w�glowej zgodnie z PN-EN 
10305-3 dla instalacji grzewczych gwarantuj� nierozł�czne, stałe poł�czenie z rurami poprzez zacisk 
promieniowy. O-ring z EPDM. Ci�nienie robocze 16 bar, temperatura robocza -30oC do +120oC.  
Z kompaktowego w�zła cieplnego usytuowanego w piwnicy do pionów na klatkach schodowych 
instalacja doprowadzona zostanie przewodami poziomymi uło	onymi nad posadzk� oraz pod stropem 
w piwnicy jak na rysunkach projektu.  
W najni	szym punkcie instalacji nale	y zamontowa� zawory spustowe o �rednicy DN15. 
Jako armatur� odcinaj�c� przewidziano zawory kulowe. 
Przewody w lokalach prowadzone b�d� po wierzchu �cian nad posadzk�. W przypadku kolizji trasy 
ruroci�gów z otworami drzwiowymi nale	y ka	dorazowo przeprowadzi� je nad otworem drzwiowym. 
Podej�cia do grzejników nale	y tak ukształtowa�, aby po poł�czeniu z grzejnikami nie nast�powały 
	adne napr�	enia. 
Przewody rozprowadzaj�ce, nale	y układa� ze spadkiem w kierunkach zaznaczonych na rysunkach 
projektu. 
Przej�cia przewodów przez stropy i �ciany nale	y wykona� w tulejach ochronnych. Powstałe 
przekłucia nale	y uzupełni�, otynkowa� a nast�pnie pomalowa� farb� w kolorze białym. 
Sposób prowadzenia przewodów powinien zapewni� ich samokompensacj� oraz samoczynne 
odpowietrzenie.  
W miejscach wskazanych na rysunkach nale	y zamontowa� punkty stałe oraz zastosowa�
kompensacj� wydłu	e� liniowych przewodów. Podpory przesuwne na ruroci�gach nale	y montowa�
zgodnie z poni	sz� tabel�: 
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Rur stalowych ze stali w�glowej cynkowanej zewn�trznie 
�rednica rury  

[ mm ] 
Odległo�	 mi�dzy 
uchwytami [ m ]

18 
22 
28 
35

1,50 
1,80 
1,80 
2,40 

Rur PP-R do instalacji c.o. stabilizowane 

�rednica rury  
Odległo�	 mi�dzy 
uchwytami [ m ]

Ø40x5,6 
Ø50x6,9 
Ø63x8,7

1,10 
1,30 
1,45 

Przy układaniu przewodów instalacji c.o. nale	y bezwzgl�dnie zapewni� równoległe prowadzenie 
ruroci�gów zasilaj�cych i powrotnych. 
Do monta	u nale	y u	ywa� wył�cznie oryginalnych zł�czek i narz�dzi. Podczas monta	u nale	y 
post�powa� zgodnie z instrukcj� producenta. 

UWAGA:  
Na zasilaniu instalacji c.o. w w�
le cieplnym nale�y zamontowa	 zawory odcinaj�ce oraz 
manometry i termometry.

Grzejniki, armatura regulacyjna i odpowietrzenie
Jako elementy grzejne w pomieszczeniach mieszkalnych zastosowano grzejniki stalowe płytowe 
z elementami konwekcyjnymi. Grzejniki płytowe tłoczone z zimnowalcowanej blachy stalowej 
o grubo�ci 1,25 mm, gruntowane w sposób ci�gły metod� KTL (kataforeza II generacji), a nast�pnie w 
podci�nieniowych automatycznych komorach lakierniczych powlekane elektrostatycznie farb�
proszkow� (epoksypoliester). Dopuszczalne ci�nienie robocze min. 0,6 MPa. Ka	dy grzejnik powinien 
posiada� nadruk z indywidualnym numerem. Grzejnik powinien by� wyposa	ony w osłony boczne, 
pokryw� górn� oraz uchwyty na tylnej �ciance.  
W łazienkach nale	y zastosowa� grzejniki łazienkowe tzw. drabinka, wykonane z rur stalowych   
30x40 mm, gr. 1,5 mm. Grzejniki poddane fosforowaniu oraz malowaniu lakierem              
poliestrowo-epoksydowym. Dopuszczalne ci�nienie robocze 10 bar, temperatura maksymalna 95 oC. 
W łazienkach o du	ym projektowym obci�	eniu cieplnym nale	y zastosowa� grzejniki stalowe 
płytowe z elementami konwekcyjnymi poddane procesowi fosforowania cynkowego. 
Na gał�zkach grzejnikowych zasilaj�cych grzejniki projektuje si� monta	 zaworów termostatycznych 
z widoczn� ci�gł� regulacj� nastawy wst�pnej. Zawory wyposa	one zostan� w cieczowe głowice 
termostatyczne z ograniczeniem minimalnej temperatury regulacji do 16oC. Na gał�zkach 
grzejnikowych powrotnych projektuje si� monta	 zaworów grzejnikowych odcinaj�cych ze spustem. 

Tabela nastaw zaworów termostatycznych 
Nr nastawy Kv zaworu

1 0,05 
2 0,09 
3 0,14 
4 0,20 
5 0,26 
6 0,32 
7 0,43 
8 0,57 
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9 0,67 
  
Podczas monta	u nale	y przestrzega� wytycznych producenta grzejników. 
Grzejniki nale	y montowa� w miejscach zaznaczonych na rysunkach zachowuj�c nast�puj�ce 
minimalne odległo�ci od przegród budowlanych: 0,15 m od podłogi oraz 0,15 m od �cian bocznych.  
Instalacja c.o. b�dzie odpowietrzana w najwy	szych punktach instalacji poprzez automatyczne 
odpowietrzniki oraz odpowietrzniki miejscowe zamontowane na grzejnikach. Przed automatycznymi 
odpowietrznikami nale	y zamontowa� zawory kulowe. Automatyczne odpowietrzniki nale	y 
montowa� pod stropem pomieszcze� z uwzgl�dnieniem mo	liwo�ci konserwacji tych urz�dze�. 
Dodatkowo grzejniki łazienkowe nale	y wyposa	y� w automatyczne odpowietrzniki grzejnikowe. 
Stabilizacj� ró	nicy ci�nienia dla instalacji c.o. z zaworami termostatycznymi zapewni� regulatory 
ró	nicy ci�nienia DN20 (Kvs = 5,0, zakres regulacji warto�ci ci�nienia 50÷300 mbar), DN25           
(Kvs = 7,5, zakres regulacji warto�ci ci�nienia 50÷300 mbar), zamontowane na przewodach 
powrotnych pod pionami instalacji c.o.  Nale	y je poł�czy� rurkami impulsowymi z zaworami 
regulacyjnymi DN20 (Kvs = 5,71), DN25 (Kvs = 8,89), zamontowanymi na przewodach zasilaj�cych. 
Układy stabilizacji montowane pod pionami nale	y umie�ci� w zamykanej szafce na�ciennej lub 
w inny sposób zabezpieczy� przed uszkodzeniem lub manipulacj� przez osoby niepowołane. Podczas 
monta	u nale	y przestrzega� wytycznych producenta grzejników. 
Przed zamówieniem grzejników, w celu potwierdzenia mo	liwo�ci ich monta	u, nale	y przeprowadzi�
wizj� lokaln� w mieszkaniach. W przypadku stwierdzenia braku mo	liwo�ci monta	u 
zaprojektowanych grzejników dopuszcza si� zastosowanie innych grzejników tego samego producenta 
o mocy nie mniejszej ni	 wymagana moc grzejnika. 

UWAGA:  
W budynkach przy ul. Wolno�ci 5 i 7 stabilizacj� ró�nicy ci�nienia dla instalacji c.o. zapewni 
pompa zmiennoobrotowa zamontowane w w�
le kompaktowym. 

Układ pomiarowo-regulacyjny
Dla ka	dego lokalu projektuje si� zamontowanie układów pomiarowo-regulacyjnych składaj�cych si�
z ciepłomierza kompaktowego z przepływomierzem ultrad
wi�kowym o parametrach dla monta	u 
w pozycji poziomej i pionowej:

Przepływ nominalny qn 0,6 m3/h 
Klasa metrologiczna  1:100 
Przepływ maksymalny qs 1,2 m3/h 
Przepływ minimalny qi 6 dm3/h 
Przepływ rozruchowy 1,2 dm3/h 
Zakres temperatury 5-90oC 

Podczas monta	u nale	y zachowa� minimalne odległo�ci odcinków prostych przed ciepłomierzem – 
5xDN i za ciepłomierzem 2xDN. 
W celu zrównowa	enia instalacji, dla ka	dego lokalu projektuje si� monta	 zaworu regulacyjnego 
DN15 (Kvs = 3,88), montowanego na powrocie oraz zaworu kulowego montowanego na zasilaniu.  

Tabela nastaw zaworów regulacyjnych DN15 
Nr nastawy Kv zaworu

1 0,46 
2 0,72 
3 1,34 
4 2,05 
5 2,70 
6 3,40 
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7 3,88 

Układy pomiarowo-regulacyjne dla lokali na jednej kondygnacji nale	y umie�ci� w osobnych szafkach 
usytuowanych jak na rysunkach projektu. Szafki powinny zawiera� otwór rewizyjny o wielko�ci 
umo	liwiaj�cej serwis zamontowanych w nich urz�dze�. Schemat szafki z usytuowaniem układów 
pomiarowo-regulacyjnych pokazano na rysunkach projektu. Nale	y zwróci� szczególn� uwag� na 
wyra
ne oznakowanie przynale	no�ci ciepłomierza do danego lokalu.

Regulacja instalacji c.o.
Regulacja instalacji wewn�trznej c.o. w budynku b�dzie realizowana poprzez: 
− ustawienie nastaw wst�pnych zaworów termostatycznych, 
− ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych dla ka	dego lokalu, 
− ustawienie nastaw na regulatorach ró	nicy ci�nienia oraz na zaworach regulacyjnych. 

UWAGA:  
Napełnianie instalacji c.o. nale�y rozpocz�	 od przewodów powrotnych, na których 
zamontowany jest regulator ró�nicy ci�nienia, a nast�pnie napełni	 przewody zasilaj�ce. Nale�y 
zwróci	 uwag� na unikni�cie uderze� ci�nienia.  
Niestosowanie si� do instrukcji obsługi urz�dze�, zwłaszcza regulatora ró�nicy ci�nienia oraz 
wskazówek monta�owych producenta mo�e spowodowa	 nieodwracalne uszkodzenia elementów 
instalacji. 

Izolacja termiczna przewodów
Przewody prowadzone w piwnicy oraz na klatkach schodowych nale	y zabezpieczy� termicznie 
poprzez wykonanie izolacji z materiału termoizolacyjnego o współczynniku � = 0,035 W/mK. 

�rednica zew. rury [mm] Grubo�� izolacji [mm] 
dz18 20 
dz22 20 
dz28 30 
dz35 30 
Ø40 30 
Ø50 40 
Ø63 40 

Przewody i armatur� przechodz�ce przez przegrody budowlane, a tak	e skrzy	owania przewodów 
nale	y izolowa� stosuj�c izolacj� o grubo�ci równej połowie grubo�ci wynikaj�cej z powy	szej tabeli 
dla danych �rednic. Nale�y bezwzgl�dnie unika	 bezpo�redniego kontaktu przewodu z zapraw�
tynkarska, cementem itp.
W przypadku materiału o innym współczynniku � nale	y skorygowa� grubo�ci izolacji. 
Na izolacji przewodów nale	y wykona� oznaczenie kierunku przepływu mediów strzałkami  
o odpowiednim kolorze.

UWAGA:
Zastosowanie rur o innych �rednicach wewn�trznych i chropowato�ci, a tak�e grzejników, 
zaworów termostatycznych, zaworów regulacyjnych i regulacji ró�nicy ci�nienia innego typu, 
parametrów i o innych wielko�ciach ni� w dokumentacji projektowej wymaga przeliczenia 
całego projektu pod k�tem wielko�ci przepływów i regulacji hydraulicznej.

Instalacja wodno-kanalizacyjna w w�
le cieplnym
Do pomieszczenia w�zła cieplnego nale	y doprowadzi� instalacj� wody zimnej wykonanej z rur PP-R 
PN 20, przed kurkiem czerpalnym nale	y zamontowa� wodomierz wody zimnej Qn=1,6 m3/h. Pod 
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kurkiem czerpalnym nale	y zamontowa� umywalk� z odprowadzeniem �cieków do studzienki 
schładzaj�cej. Studzienk� schładzaj�c� nale	y wyposa	y� w pomp� pływakow� do wody gor�cej 
z odprowadzeniem �cieków do istniej�cej kanalizacji. 

Instalacja c.w.u. dla Centrum Informacji Turystycznej
Ciepła woda dla Centrum Informacji Turystycznej mieszcz�cego si� w budynku przy                          
ul. Mickiewicza 10, w klatce nr 1 w lokalu nr 1 przygotowywana jest obecnie w przepływowym 
podumywalkowym podgrzewaczy elektrycznym umieszczonym w WC jak na rysunkach projektu. 
Projektuje si� demonta	 podgrzewacza, a ciepła woda dla lokalu przygotowywana zostanie za pomoc�
powietrznej pompy ciepła umieszczonej w piwnicy jak na rysunkach projektu. Pomp� ciepła nale	y 
dodatkowo wyposa	y� w grzałk� elektryczn� o mocy 1200 W. Parametry powietrznej pompy ciepła 
przedstawiono poni	szej: 

Pojemno�� zasobnika ok. 80 dm3

�redni pobór energii elek. przez pomp� ciepła ok. 250 W 
Moc grzałki elektrycznej (dodatkowe 
ródło ciepła) ok. 1200 W 
Max temp. wody w trybie pompy ciepła / z grzałk� ok. 62 / 75 oC 
Min/max temp. powietrza w trybie pompy ciepła ok.-5 / 42 oC 
Poziom hałasu w obr�bie 1 m ok. 50 dB[A] 
Klasa energetyczna  min. A+ 

Doprowadzenie powietrza do urz�dzenia projektuje si� wykona� z korytarza piwnicy, 
a odprowadzenie powietrza projektuje si� do s�siedniego pomieszczenia piwnicznego jak na 
rysunkach projektu. Nale	y zastosowa� okr�głe przewody wentylacyjne ø125, z tworzywa sztucznego. 
Na wlocie i wylocie do przewodów nale	y zamontowa� kratki wentylacyjne bez siatki 
zabezpieczaj�cej przed owadami. 
Nowe przewody instalacji c.w.u. pomi�dzy zdemontowanym podgrzewaczem wody w WC 
a powietrzna pomp� ciepła nale	y wykona� z rur PP-R ø20x2,8 stabilizowanych. Przewody 
prowadzone w piwnicy nale	y zabezpieczy� termicznie poprzez wykonanie izolacji z materiału 
termoizolacyjnego na bazie syntetycznego kauczuku o współczynniku � = 0,035 W/mK i grubo�ci    
19 mm. Fragmenty przewodów przechodz�ce przez przegrody oraz prowadzone w przegrodach nale	y 
zabezpieczy� izolacj� o grubo�ci 9 mm.  
Instalacje wodoci�gow� z powietrzna pompa ciepła nale	y poł�czy� za pomoc� zł�czek 
dielektrycznych (dostarczonych przez producenta). Na przewodach jak na rysunkach projektu  nale	y 
zamontowa� zawory odcinaj�ce  DN15 do wody pitnej oraz grup� bezpiecze�stwa 1/2" do powietrznej 
pompy ciepła.    
W celu odprowadzenia kondensatu oraz wycieków wody z grupy bezpiecze�stwa (zaworu 
bezpiecze�stwa) do instalacji kanalizacyjnej projektuje si� monta	 pompy do odprowadzenia 
kondensatu. Na poł�czeniu istniej�cej kanalizacji sanitarnej oraz przewodu odprowadzaj�cego 
kondensat nale	y wykona� syfon.

6.   Kontrola jako�ci robót

Zgodnie z "Warunkami wykonania Robót", podanymi w ST pkt. 6 

7.   Obmiar robót
      
Obmiaru dokonuje si� na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robót podanymi  w ST  pkt.7.  

8.   Odbiór robót
     
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okre�lonych w ST pkt 8. 
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9.   Podstawa płatno�ci

Podstawa płatno�ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarow�
ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robót. 
Cena jednostkowa pozycji b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce 
si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa b�dzie obejmowa�: 
� Robocizn� bezpo�redni�, 
� Warto�ci zu	ytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
� Warto�ci pracy sprz�tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie sprz�tu na Placu Budowy            

i z powrotem, monta	 i demonta	 na stanowisku pracy), 
� Koszty po�rednie, w skład, których wchodz�, płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urz�dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotycz�ce oznakowania 
robót, wydatki dotycz�ce bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzier	aw� placów i bocznic, 
ekspertyzy dotycz�ce wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarz�du przedsi�biorstwa 
Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawieraj�cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mog�cych wyst�pi� w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, podatki 
obliczane zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nale	y wlicza�
podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc� za dan� pozycje w wycenionym Przedmiarze 
robót jest ostateczna i wyklucza mo	liwo�� zadania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót obj�tych 
t� pozycja kosztorysow�.

10. Przepisy zwi�zane

1. "Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie"- Rozporz�dzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., z pó
niejszymi zmianami, 

2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydane przez COBRTI Instal, 
3. Aktualne wszystkie Polskie Normy zwi�zane z robotami w zakresie materiałów i wyrobów 

budowlanych, sprz�tu, składowania i transportu, wykonania, kontroli jako�ci i odbioru wraz ze 
zwi�zanymi z nimi normami bran	owymi, 

4. Certyfikaty, Aprobaty techniczne i wymagania producentów zastosowanych materiałów. 
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��� �������������A����8B����B������	�8?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7�

��4�� 	���=�����	�8?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G�
��4�4�� �$ 1#0"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G�
��4���� �"!#*+H/)(/�0/0)J&�5)/��#515(/,)(-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G�
��4���� �+� )2(�!�5".J-(+�)+�$ 1#0J�0"�#$%0�1#��#$%&�9#)&+H#0"-3�(�!�/Q+$�"2+-.(��#515(/,)(-��������������������������������������������G�

��� �������������A�����	�@�������������	�@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� �	����	�����	�8?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'�� �������������A�����������	�:?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'�4�� �	�<:	���=�	����������������	������>���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'���� ����P�	����������������	������>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

C�� ����	���=��B���	�:?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

C�4�� ���������@��������������������������	�:����������	�8����������������������������������������������������������������������������������������������

7�� �������������A����	�����	�����:��	��	�:?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7�4�� ������?8����������	�����	�����:��	��	�:?������P����>����	�<:	���=��������������������������������������������������������������������������������

G�� ����?:���:��	��	�:?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

G�4�� �	�������:��	��������=�����	�A���;�����=A���>����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�
G�4�4�� �1$(%��9(J15"#!/�+-".)"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�
G�4���� �1$(%��-5JD-(#0"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�
G�4���� �1$(%��2#I-#0"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

��� �������	����������	�:?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

��4�� �����	�������������8���B�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

4��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4��4�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
4����� 	����	�A��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
4����� ��	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
4����� ���������������������	���=�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�+.0+H)(/.*5/�#5)+-5/)(+�(�*2�%&"
�

���R��!/-"Q(2+-.+��/-3)(-5)+�

����R��5-5/6%L#0+��!/-"Q(2+-.+��/-3)(-5)+�

��:�R��)*&"& &��/-3)(2(�: 1#0,+)/.�

��=�R���#6�+9��+$/5!(/-5/)(+�=+2#D-(�

$3!�R�$/5!(/-5/I*&0#�(�3(6(/)+�!�+-"�!#1-5+*�0"2#)"0+)(+��#$%&�$ 1#0,+)"-3�
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 � 
��)��

 � � �*+,-./01����

� ��5/19(#&/9�)()(/.*5/.� *&+)1+�1#0/.� *!/-"Q(2+-.(� &/-3)(-5)/.� M��N� *F�0"9+6+)(+�#6%,)/�1#&"-5F-/�0"2#)+)(+�
(�#1$(#� ��#$%&�0�#$(/2&+-3�$ 1#0,+)"-3��

 �2� 3+43�53-353�+3.64/,5/7�8*+,+�+3.34/39:;,<0��

=���
����������������������	�������	���������������
��	������	
��	�	��������������
������	
���	������������������
�����
�	�������������>�

���������������������

 �?� �3@*,A�A10A0435/3����

�!/-"Q(2+-.+�&/-3)(-5)+�M��N��*&+)#0(�!#1*&+0J�.+2#�1#2 9/)&�!�5/&+�6#0"�(�2#)&�+2&#0"�!�5"�5,/-+)( �(��/+,(�
5+-.(��#$%&�0"9(/)(#)"-3�0�4����
� �1*&J!*&0+�#1�0"9+6+I�!#1+)"-3�0�)()(/.*5/.� *!/-"Q(2+-.(�9#6F�9(/E�9(/.*-/� &",2#�0�!�5"!+12+-3�!�#*&"-3�
�#$%&�#�)(/0(/,2(9�5)+-5/)( ��1,+�2&%�"-3�(*&)(/./�!/0)#DE��H/�!#1*&+0#0/�0"9+6+)(+�$J1F�*!/L)(#)/�!�5"�5+*&#*#0+�
)( �9/&#1�0"2#)+)(+�0")(2+.F-"-3�5�1#D0(+1-5/)(+�#�+5� 5)+)"-3��/6 L�(�5+*+1�*5& 2(�$ 1#0,+)/.��

 �%� �3@*,A�*0B61�0B9C1D;E����

�*&+,/)(+� 5+0+�&/� 0� )()(/.*5/.� *!/-"Q(2+-.(� #$/.9 .F� 0"9+6+)(+� #6%,)/�� 0*!%,)/� 1,+� �#$%&� $ 1#0,+)"-3�
#$.J&"-3�*!/-"Q(2+-.+9(�&/-3)(-5)"9(�M��N�(�*5-5/6%L#0"9(�*!/-"Q(2+-.+9(�&/-3)(-5)"9(�M���N��

�+2�/*��2&%�/6#�1#&"-5"�)()(/.*5+�����#$/.9 ./��#$#&"� (�-5"))#D-(� 9#H,(0(+.F-/� (�9+.F-/�)+�-/, ��/+,(5+�
-.J�0*5/,2(-3��#$%&�#$.J&"-3��#2 9/)&+-.F���#./2&#0F�1,+�0"9(/)(#)/6#�0�! )2-(/�4����!�5/19(#& ��+�&#
��

# 5+*(,+)(/�!#9(/*5-5/)(+�0"9(/))(2#0)(��
# 5+*(,+)(/�!#9(/*5-5/)(+�!#9!"�-(/!L+�-�0� ���
# ()*&+,+-.+�#D0(/&,/)(+�!#1*&+0#0/6#�0"9(/))(2#0)(�#�+5�!#9(/*5-5/)(+�!#9!"�-(/!L+�-�0� ����
# ()*&+,+-.+�#D0(/&,/)(+�+0+�".)/6#��
# ()*&+,+-.+�/,/2&�"-5)+�6)(+51�0&"2#0"-3�0"9(/))(2#0)(�#�+5�!#9(/*5-5/)(+�!#9!"�-(/!L+�-�0� ���
# ()*&+,+-.+� 5(/9(/)(+�0"9(/))(2#0)(�#�+5�!#9(/*5-5/)(+�!#9!"�-(/!L+�-�0� ���
# ()*&+,+-./�1,+�#1$(#�)(2%0�/)/�6((�/,/2&�"-5)/.�0"9+6+.F-"-3�()1"0(1 +,)/6#�5+$/5!(/-5/)(+��

 �&� 	@*,FG,5/3�80-A13404,�

�,/2�#E�0����./*&�9#0+�#
�

# #$(/2-(/�$ 1#0,+)"9�R�)+,/H"�!�5/5�&#��#5 9(/E
�

+N $ 1")/2�0�+5�5�()*&+,+-.+9(�(� �5F15/)(+9(�&/-3)(-5)"9(��

$N $ 1#0,J�*&+)#0(F-F�-+L#DE�&/-3)(-5)#� H"&2#0F�0�+5�5�()*&+,+-.+9(�(� �5F15/)(+9(��

# $ 1")2 �R�)+,/H"�!�5/5�&#��#5 9(/E�&+2(�#$(/2&�$ 1#0,+)"��2&%�"�./*&�&�0+,/�50(F5+)"�5�6� )&/9��0"15(/�
,#)"�5�!�5/*&�5/)(�5+�!#9#-F�!�5/6�%1�$ 1#0,+)"-3�#�+5�!#*(+1+�Q )1+9/)&"�(�1+-3��

# �#$#&+-3� $ 1#0,+)"-3� R� )+,/H"� !�5/5� &#� �#5 9(/E� $ 1#0J�� +� &+2H/� !�+-/� !#,/6+.F-/� )+� !�5/$ 1#0(/��
9#)&+H ���/9#)-(/�, $��#5$(%�-/�#$(/2& �$ 1#0,+)/6#��

# �/9#)-(/�R�)+,/H"�!�5/5� &#� �#5 9(/E�0"2#)"0+)(/�0� (*&)(/.F-"9�#$(/2-(/�$ 1#0,+)"9� �#$%&�$ 1#0,+�
)"-3�!#,/6+.F-"-3�)+�#1&0#�5/)( �*&+) �!(/�0#&)/6#��+�)(/�*&+)#0(F-"-3�$(/HF-/.�2#)*/�0+-.(��

#  �5F15/)(+-3�$ 1#0,+)"-3�R�)+,/H"�!�5/5�&#��#5 9(/E� �5F15/)(+�&/-3)(-5)/�50(F5+)/�5�#$(/2&/9�$ 1#0�
,+)"9� 5+!/0)(+.F-/� 9#H,(0#DE�  H"&2#0+)(+� #$(/2& � 56#1)(/� 5� ./6#� !�5/5)+-5/)(/9�� .+2� !�5"LF-5+�
(� �5F15/)(+� ()*&+,+-".)/��0� &"9� *L HF-/�#-5"*5-5+)( � , $�6�#9+15/)( � D-(/2%0�� +� &+2H/�!�5/.+51"�� #6�#�
15/)(+��!,+-/�!#*&#.#0/�(�!,+-/�!#1�D9(/&)(2(��

# 1#2 9/)&+-.(�!#0"2#)+0-5/.�R�)+,/H"�!�5/5�&#��#5 9(/E�1#2 9/)&+-.J�$ 1#0"�5�)+)(/*(#)"9(�59(+)+9(�
1#2#)+)"9(�0�&#2 �0"2#)"0+)(+��#$%&�#�+5�6/#1/5".)"9(�!#9(+�+9(�!#0"2#)+0-5"9(��

# 0"�#$(/�$ 1#0,+)"9�R�)+,/H"�!�5/5�&#��#5 9(/E�0"�%$�0��#5 9(/)( �!�5/!(*%0�#�#-/)(/�56#1)#D-(��0"�
&0#�5#)"� 0� -/, � 0$ 1#0+)(+�� 09#)&#0+)(+�� 5+()*&+,#0+)(+� , $� 5+*&#*#0+)(+� 0� *!#*%$� &�0+L"�
0�#$(/2-(/�$ 1#0,+)"9��0!�#0+15+)"�1#�#$�#& �.+2#�0"�%$�!#./1")-5"�, $�.+2#�5/*&+0�0"$#�%0�1#�*&#�
*#0+)(+�0/�05+./9)"9�!#LF-5/)( �*&+)#0(F-"9�()&/6�+,)F�-+L#DE� H"&2#0F��
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# #!L+-(/�R�)+,/H"�!�5/5�&#��#5 9(/E�20#&J�)+,/H)#D-(�0)#*5#)F�!�5/5�5#$#0(F5+)/6#�5+�#2�/D,#)/� *&+0F�
#$#0(F52#0/�2#)&�#,/�1#2#)"0+)/�!�5/5�0L+D-(0"�#�6+)��

# 15(/))(2 � $ 1#0"� R� )+,/H"� !�5/5� &#� �#5 9(/E� 15(/))(2� 0"1+)"� !�5/5� 0L+D-(0"� #�6+)� 56#1)(/�
5�#$#0(F5 .F-"9(�!�5/!(*+9(��*&+)#0(F-"� �5J1#0"�1#2 9/)&�!�5/$(/6 ��#$%&�$ 1#0,+)"-3�#�+5�51+�5/I�
(�#2#,(-5)#D-(�5+-3#15F-"-3�0�-5+*(/�0"2#)"0+)(+��#$%&��

# 2(/�#0)(2 �$ 1#0"�R�#*#$+�0"5)+-5#)+�!�5/5��"2#)+0-J��#$%&�� !#0+H)(#)+�1#�2(/�#0+)(+��#$#&+9(�(�
1#�0"*&J!#0+)(+�0�./6#�(9(/)( �0�*!�+0+-3��/+,(5+-.(�2#)&�+2& ��!#)#*5F-+� *&+0#0F�#1!#0(/15(+,)#DE�
5+�!�#0+15#)F�$ 1#0J��

# �/./*&�5/� #$9(+�%0� R� )+,/H"� !�5/5� &#� �#5 9(/E� R� +2-/!&#0+)F� !�5/5� �)*!/2&#�+� )+15#� � 2*(FH2J�
5�!#) 9/�#0+)"9(� *&�#)+9(�� *L HF-F� 1#� 0!(*"0+)(+� !�5/5� �"2#)+0-J� #$9(+� � 1#2#)+)"-3� �#$%&� 0�
Q#�9(/�0",(-5/I��*52(-%0�(�/0/)& +,)(/�1#1+&2#0"-3�5+LF-5)(2%0���!(*"�0��/./*&�5/�#$9(+�%0�!#1,/6+.F�
!#&0(/�15/)( �!�5/5��)*!/2&#�+�)+15#� �$ 1#0,+)/6#��

# 9+&/�(+L+-3�R�)+,/H"�!�5/5�&#��#5 9(/E�0*5/,2(/�9+&/�(+L"�)+& �+,)/�(�0"&0+�5+)/�.+2��%0)(/H��%H)/�&0#�
�5"0+�(�0"�#$"�)(/5$J1)/�1#�0"2#)+)(+��#$%&��56#1)(/�5�1#2 9/)&+-.F�!�#./2&#0F�(�*!/-"Q(2+-.+9(�&/-3�
)(-5)"9(�5++2-/!&#0+)/�!�5/5��)*!/2&#�+�)+15#� ��

# !#,/-/)( ��)*!/2&#�+�)+15#� �R�)+,/H"�!�5/5�&#��#5 9(/E�0*5/,2(/�!#,/-/)(+�!�5/2+5+)/��"2#)+0-"�!�5/5�
�)*!/2&#�+� )+15#� �0� Q#�9(/� !(*/9)/.� 1#&"-5F-/� *!#*#$ � �/+,(5+-.(� �#$%&� , $� ())"-3� *!�+0� 50(F5+)"-3�
5�!�#0+15/)(/9�$ 1#0"��

# !�#./2&+)-(/�R�)+,/H"�!�5/5�&#��#5 9(/E� !�+0)(#)F�#*#$J�!�+0)F�, $�Q(5"-5)F�$J1F-F�+ &#�/9�1#2 9/)�
&+-.(�!�#./2&#0/.��

# -5JD-(� #$(/2& � , $� /&+!(/� 0"2#)+)(+� R� )+,/H"� !�5/5� &#� �#5 9(/E� -5JDE� #$(/2& � $ 1#0,+)/6#� 51#,)F� 1#�
*!/L)(+)(+�!�5/0(1"0+)"-3� Q )2-.(� &/-3)(-5)#� H"&2#0"-3� (�9#H,(0F�1#�#1/$�+)(+� (� !�5/2+5+)(+�1#�/2*�
!,#+&+-.(��

#  *&+,/)(+-3� &/-3)(-5)"-3� R�)+,/H"� !�5/5� &#� �#5 9(/E�  *&+,/)(+� !#1+)/�0�)#�9+-3�� +!�#$+&+-3� &/-3)(-5�
)"-3�(�*5-5/6%L#0"-3�*!/-"Q(2+-.+-3�&/-3)(-5)"-3��

# 6� !+-3�� 2,+*+-3�� 2+&/6#�(+-3� �#$%&� R� )+,/H"� !�5/5� &#� �#5 9(/E� 6� !"�� 2,+*"�� 2+&/6#�(/� #2�/D,#)/�
0��#5!#�5F15/)( �)���4�'S�����5�1)(+�'�,(*&#!+1+���������0�*!�+0(/��*!%,)/6#��L#0)(2+��+9%0(/I�M�5��
��5��������5�4C�4�����������5�!%T)��59�N��

# ()*!/2&#�5/�)+15#� �()0/*&#�*2(/6#�R�#*#$+�!#*(+1+.F-+�#1!#0(/1)(/�0"2*5&+L-/)(/�&/-3)(-5)/�(�!�+2&"2J�
5+0#1#0F� #�+5�  !�+0)(/)(+� $ 1#0,+)/�� 0"2#) .F-+� *+9#15(/,)/� Q )2-./� &/-3)(-5)/� 0� $ 1#0)(-&0(/��
2&%�/.� ()0/*&#��!#0(/�5+�)+15%��)+1�$ 1#0F�#$(/2& �$ 1#0,+)/6#��	/!�/5/)& ./�#)� ()&/�/*"� ()0/*&#�+�
)+�$ 1#0(/�(�0"2#) ./�$(/HF-F�2#)&�#,J�.+2#D-(�(�(,#D-(�0"2#)+)"-3��#$#&��$(/�5/� 15(+L�0�*!�+015(+)+-3�(�
#1$(#�+-3��#$%&�5+2�"0+)"-3�(�5+)(2+.F-"-3��$+1+)( �(�#1$(#�5/�()*&+,+-.(�#�+5� �5F15/I�&/-3)(-5)"-3��.+2�
�%0)(/H�!�5"�#1$(#�5/�6#&#0/6#�#$(/2& ��

# (*&#&)"-3� 0"9+6+)(+-3� R� #5)+-5+.F� 0"9+6+)(+� 1#&"-5F-/� $/5!(/-5/I*&0+�� 51�#0(+� (�!/0)"-3� ())"-3�
+*!/2&%0�()&/�/* �0*!%,)/6#��.+2(/�9+.+�*!/L)(+E��#$#&"�$ 1#0,+)/��

# )#�9+-3�/ �#!/.*2(-3�R�#5)+-5+.F�)#�9"�!�5".J&/�!�5/5�� �#!/.*2(��#9(&/&��&+)1+�"5+-.(�M���N�#�+5�� �#�
!/.*2(� �#9(&/&� �&+)1+�"5+-.(� /,/2&�#&/-3)(-5)/.� M�������N� .+2#� U*&+)1+�1"� / �#!/.*2(/� M��NV� , $� U1#2 �
9/)&"�3+�9#)(5+-".)/�M>�NV��56#1)(/�5�#6%,)"9(�5+*+1+9(�15(+L+)(+�&"-3�#�6+)(5+-.(��

# !�5/19(+�5/��#$%&�R�&#�5/*&+0(/)(/�!�5/0(15(+)"-3�1#�0"2#)+)(+��#$%&�!#1*&+0#0"-3�0�2#,/.)#D-(�&/-3�
)#,#6(-5)/.� (-3�0"2#)+)(+�� 5/� *5-5/6%L#0"9� #!(*/9� , $�0*2+5+)(/9� !#1*&+0�  *&+,+.F-"-3� *5-5/6%L#0"�
#!(*��#�+5�0*2+5+)(/� *5-5/6%L#0"-3�*!/-"Q(2+-.(� &/-3)(-5)"-3�0"2#)+)(+� (�#1$(#� � �#$%&�$ 1#0,+)"-3�� 5�
0",(-5/)(/9�(�5/*&+0(/)(/9�(,#D-(�./1)#*&/2�!�5/19(+�#0"-3��#$%&�!#1*&+0#0"-3��

# �#$#-(/�!#1*&+0#0/.�R�9()(9+,)"�5+2�/*�!�+-��2&%�/�!#�0"2#)+)( �*F�9#H,(0/�1#�#1/$�+)(+�!#1�056,J�
1/9�(,#D-(�(�0"9#6%0�.+2#D-(#0"-3�#�+5� 056,J1)(+.F�!�5".J&"�*&#!(/I�*-+,/)(+��#$%&��

 �H� 3+4D�/�@0-D�*0B61�0B9C1D;E�+3.64/,5/,.�

�� !"��#$%&��2,+*"��#$%&�, $�2+&/6#�(/��#$%&�M2#1"����N
�

�� !"��#$%&
�

�'���������	#$#&"�()*&+,+-".)/�0�$ 1")2+-3�

�,+*"��#$%&
�

�'�4�������	#$#&"�()*&+,+-".)/�/,/2&�"-5)/�

�+&/6#�(/��#$%&
�

�'�444���4�� 	#$#&"�0�5+2�/*(/�#2+$,#0+)(+�/,/2&�"-5)/6#�
�'�44������� 	#$#&"�0�5+2�/*(/�()*&+,+-.(�/,/2&�"-5)"-3�
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�'�4'4������ �)*&+,+-".)/��#$#&"�/,/2&�#&/-3)(-5)/�
�'�47������� �))/�()*&+,+-./�/,/2&�"-5)/�

 �"� 	<6G5,�4D.3<35/3�-01D;+:;,�*0B61�

� �"2#)+0-+� �#$%&� ./*&� #1!#0(/15(+,)"� 5+� .+2#DE� (-3� 0"2#)+)(+� #�+5� 5+� (-3� 56#1)#DE� 5�1#2 9/)&+-.F�
!�#./2&#0F����������(�!#,/-/)(+9(��)*!/2&#�+�)+15#� ��

 �"� � �0@7.,513;93�8*09,@1043�

� �"2#)+0-+� �#$%&� ./*&� #1!#0(/15(+,)"� 5+� .+2#DE� (-3� 0"2#)+)(+� #�+5� 5+� (-3� 56#1)#DE� 5�1#2 9/)&+-.F�
!�#./2&#0F����������(�!#,/-/)(+9(��)*!/2&#�+�)+15#� ��

 �"�2� �*+,@3+35/,�1,*,57�B7-04D�

� �+9+0(+.F-"�� 0� &/�9()(/� #2�/D,#)"9� 0� 1#2 9/)&+-3�  9#0"� !�5/2+H/� �"2#)+0-"� &/�/)� $ 1#0"� 0�+5� 5/�
0*5"*&2(9(�0"9+6+)"9(� 56#1)(/)(+9(�!�+0)"9(�(�+19()(*&�+-".)"9(��!�5/2+H/�15(/))(2�$ 1#0"�#�+5�./1/)�/65/9!,+�5�
1#2 9/)&+-.(�!�#./2&#0/.�(�./1/)�2#9!,/&����#�+5������

 �"�?� �0@7.,513;93�8*09,@1043�

� ��5/2+5+)+� 1#2 9/)&+-.+� !�#./2&#0+� 9+� 5+0(/�+E� #!(*�� -5JDE� 6�+Q(-5)F�� #$,(-5/)(+� (�1#2 9/)&"�� 56#1)/�
5�0"2+5/9�!#1+)"9�0�*5-5/6%L#0"-3�0+� )2+-3� 9#0"�� 056,J1)(+.F-"9�!#15(+L��)+�1#2 9/)&+-.J�!�#./2&#0F
�

# 1#*&+�-5#)F�!�5/5��+9+0(+.F-/6#��

 �"�%� �<0-50FI�*0B61�+�-0@7.,513;9:�8*09,@104:#����/�����

� �#2 9/)&+-.+� !�#./2&#0+�� ���� ���� #�+5� 1#1+&2#0/� 1#2 9/)&"� !�5/2+5+)/� �"2#)+0-"� !�5/5� �)*!/2&#�+�
)+15#� � *&+)#0(F� 5+LF-5)(2(� 1#�  9#0"�� +� 0"9+6+)(+� 0"*5-5/6%,)(#)/� 0� -3#E$"� ./1)"9� 5�)(-3� *F� #$#0(F5 .F-/� 1,+�
�"2#)+0-"�&+2��.+2$"�5+0+�&/�$"L"�0�-+L/.�1#2 9/)&+-.(��

� �� !�5"!+12 � �#5$(/H)#D-(� 0�  *&+,/)(+-3� !#*5-5/6%,)"-3� 1#2 9/)&%0� #$#0(F5 ./� 2#,/.)#DE� (-3� 0+H)#D-(�
0"9(/)(#)+�0�U�6%,)"-3�0+� )2+-3� 9#0"V���

� �"2#)+0-+�)(/�9#H/�0"2#�5"*&"0+E�$LJ1%0� , $�#! *5-5/I�0�1#2 9/)&+-3�2#)&�+2&#0"-3��+�#� (-3�0"2�"-( �
0()(/)�)+&"-39(+*&�!#0(+1#9(E��)*!/2&#�+�)+15#� ��2&%�"�1#2#)+�#1!#0(/1)(-3�59(+)�(�!#!�+0/2��

� �� !�5"!+12 � *&0(/�15/)(+� /0/)& +,)"-3� �#5$(/H)#D-(� !#1+)/� )+� �"* )2 � 0(/,2#D-(� ,(-5$#0/� 0"9(+�%0� *F�
0+H)(/.*5/�#1�#1-5"& �5/�*2+,(��"* )2%0��

� �*5"*&2(/�0"2#)+)/��#$#&"�(�1#*&+�-5#)/�9+&/�(+L"�9+.F�$"E�56#1)/�5�1#2 9/)&+-.F�!�#./2&#0F�����(�������

� �(/,2#D-(�#2�/D,#)/�0�1#2 9/)&+-.(�!�#./2&#0/.�� ��� (�0�����$J1F� 0+H+)/�5+�0+�&#D-(�1#-/,#0/��#1�2&%�"-3�
1#! *5-5+,)/�*F�#1-3",/)(+�0��+9+-3�#2�/D,#)/6#�!�5/15(+L �&#,/�+)-.(���/-3"�9+&/�(+L%0�(�/,/9/)&%0�$ 1#0,(�9 *5F�
$"E� ./1)#�#1)/� (� 0"2+5"0+E� 56#1)#DE� 5�#2�/D,#)"9(� 0"9+6+)(+9(�� +� �#5�5 &"� &"-3� -/-3� )(/� 9#6F� !�5/2�+-5+E�
1#! *5-5+,)/6#�!�5/15(+L �&#,/�+)-.(���

� ��!�5"!+12 ��61"�1#*&+�-5+)/�9+&/�(+L"�, $�0"2#)+)/��#$#&"�)(/�$J1F�56#1)/�5�1#2 9/)&+-.F�!�#./2&#0F�����
, $� ���� (�9+.F� 0!L"0� )+� )(/5+1#0+,+.F-F� .+2#DE� /,/9/)& � $ 1#0,(�� &#� &+2(/� 9+&/�(+L"� 5#*&+)F� 5+*&F!(#)/� ())"9(��
+�/,/9/)&"�$ 1#0,(��#5/$�+)/�(�0"2#)+)/�!#)#0)(/�)+�2#*5&�0"2#)+0-"��

 �"�&� 	*<35/+3;93�*0B61�B7-04G35D;E�

� �"2#)+0-+�0�!#�#5 9(/)( �5� �)0/*&#�/9�!#1/.9 ./�1/-"5.J�1#&"-5F-F�0"5)+-5/)(+�9(/.*-�1,+�+19()(*&�+-.(�
$ 1#0"�� *2L+1#0+)(+� 9+&/�(+L%0� (� *&+-.#)#0+)(+� *!�5J& � #�+5� 1#!�#0+15/)(+� 0#1"� (� /)/�6((� 1#� !#*5-5/6%,)"-3�
�/.#)%0�M1#*&+0"�/)/�6((�(�0#1"�)(/5$J1)"-3�1#��/+,(5+-.(�()0/*&"-.(�)+,/H"� 56#1)(E�5��)0/*&#�/9N���

� �"2#)+0-+�!#)#*(�&+2H/�2#*5&"�50(F5+)/�5�0"2#�5"*&+)(/9�9/1(%0��0�&"9�5� 5+()*&+,#0+)(/9� #1!#0(/1)(-3�
 �5F15/I�!#9(+�#0"-3��

 �"�H� �3B,+8/,;+,5/,�1,*,57�B7-04D#�;E0-5/@64#�9,+-5/�/�0<*0-+,5/3��

� �"2#)+0-+� ./*&� 5#$#0(F5+)"� 1#� 5+$/5!(/-5/)(+� &/�/) � $ 1#0"�0� #2�/*(/� &�0+)(+� �/+,(5+-.(� 2#)&�+2& � +H� 1#�
5+2#I-5/)(+�(�#1$(#� �#*&+&/-5)/6#��#$%&��

� �"2#)+0-+� 1#*&+�-5"�� 5+()*&+, ./� (� $J15(/�  &�5"9"0+E� &"9-5+*#0/�  �5F15/)(+� 5+$/5!(/-5+.F-/�� 0� &"9
�
#6�#15/)(+��0*5/,2(/�())/�D�#12(�)(/5$J1)/�1#�#-3�#)"��#$%&��0"6#1"�*!#L/-5)#D-(�(�())"-3��

� �#*5&� 5+$/5!(/-5/)(+� &/�/) � $ 1#0"� )(/� !#1,/6+� #1�J$)/.� 5+!L+-(/� (� !�5".9 ./� *(J�� H/� ./*&� 0LF-5#)"�0� -/)J�
 9#0)F���(/�./*&�0"9+6+)/�5+$/5!(/-5/)(/�-3#1)(2%0�(�./51)(���
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 �"�"� 	;E*053�F*0-04/A@3�4�;+3A/,�4D@05D435/3�*0B61�

� �"2#)+0-+�9+�#$#0(F5/2� 5)+E� (� *&#*#0+E�0� -5+*(/� !�#0+15/)(+� �#$%&�0*5/,2(/� !�5/!(*"� 1#&"-5F-/� #-3�#)"�
D�#1#0(*2+�)+& �+,)/6#��

� ��#2�/*(/�&�0+)(+�$ 1#0"�(�0"2#)"0+)(+��#$%&�0"2#I-5/)(#0"-3��"2#)+0-+�$J15(/
�

+N� &�5"9"0+E�&/�/)�$ 1#0"�(�0"2#!"�0�*&+)(/�$/5�0#1"�*&#.F-/.��

$N�!#1/.9#0+E�0*5/,2(/�2#)(/-5)/�2�#2(�9+.F-/�)+�-/, � *&#*#0+)(/� *(J�1#�!�5/!(*%0� (�)#�9�1#&"-5F-"-3�#-3�#)"�
D�#1#0(*2+� )+� &/�/)(/� (� 0#2%L� &/�/) � $ 1#0"� #�+5� $J15(/�  )(2+E�  *52#15/I� , $�  -(FH,(0#D-(� 1,+� #*%$� , $�
0L+*)#D-(� *!#L/-5)/.�� +�0")(2+.F-"-3� 5/� *2+H/)(+�� 3+L+* � , $� ())"-3� !�5"-5")� !#0*&+L"-3� 0� )+*&J!*&0(/� ./6#�
*!#*#$ �15(+L+)(+��

�&#* .F-�*(J�1#�&"-3�0"9+6+I���"2#)+0-+�$J15(/�9(+L�*5-5/6%,)"�056,F1�)+
�

# ,#2+,(5+-.J�$+5��0+�*5&+&%0��9+6+5")%0��*2L+1#0(*2�� 2#!%0�(�1�%6�1#.+51#0"-3��
# D�#12(�#*&�#H)#D-(�(�5+$/5!(/-5/)(+�!�5/1
�

+N�5+)(/-5"*5-5/)(/9�5$(#�)(2%0�(�-(/2%0�0#1)"-3�!"L+9(�, $�* $*&+)-.+9(�&#2*"-5)"9(��

$N�5+)(/-5"*5-5/)(/9�!#0(/&�5+�!"L+9(�(�6+5+9(��

-N�9#H,(0#D-(F�!#0*&+)(+�!#H+� ��

 �"�J� 	;E*053�8*+,;/480K3*043�

� �"2#)+0-+�$J15(/�!�5/*&�5/6+E�!�5/!(*"�#-3�#)"�!�5/-(0!#H+�#0/.��

� �"2#)+0-+� $J15(/�  &�5"9"0+E� *!�+0)"� *!�5J&� !�5/-(0!#H+�#0"�� 0"9+6+)"� #1!#0(/1)(9(� !�5/!(*+9(�� )+�
&/�/)(/�$+5�!�#1 2-".)"-3��0�!#9(/*5-5/)(+-3�$( �#0"-3��9(/*52+,)"-3�(�9+6+5")#0"-3�#�+5�0�9+*5")+-3�(�!#.+51+-3��

� �+&/�(+L"� L+&0#!+,)/� $J1F� *2L+1#0+)/� 0� *!#*%$� 56#1)"� 5� #1!#0(/1)(9(� !�5/!(*+9(� (�5+$/5!(/-5#)/� !�5/1�
1#*&J!/9�#*%$�&�5/-(-3��

� �"2#)+0-+� $J15(/� #1!#0(/15(+,)"� 5+� 0*5/,2(/� *&�+&"� *!#0#1#0+)/� !#H+�/9� 0"0#L+)"9� .+2#� �/5 ,&+&�
�/+,(5+-.(��#$%&�+,$#�!�5/5�!/�*#)/,�0"2#)+0-"��

 �"�$� 	;E*053�/51,*,A64�0A6B�1*+,;/;E��

� �"2#)+0-+� #1!#0(+1+� 5+� #-3�#)J� ()*&+,+-.(� (�  �5F15/I� 5,#2+,(5#0+)"-3� )+� !#0(/�5-3)(� &/�/) � (� !#1� ./6#�
!#5(#9/9��&+2(/�.+2�� �#-(F6(��2+$,/�(&!���"2#)+0-+�5+!/0)(�0L+D-(0/�#5)+-5/)(/�(�5+$/5!(/-5/)(/�!�5/1� *52#15/)(/9�
&"-3�()*&+,+-.(�(� �5F15/I�0�-5+*(/�&�0+)(+�$ 1#0"���

� �� Q+2-(/� !�5"!+12#0/6#�  *52#15/)(+� &"-3� ()*&+,+-.(��"2#)+0-+� $/550L#-5)(/� !#0(+1#9(� �)*!/2&#�+� )+15#� �
(�5+()&/�/*#0+)"-3�  H"&2#0)(2%0� #�+5� $J15(/� 5� )(9(� 0*!%L!�+-#0+L�� 1#*&+�-5+.F-� 0*5/,2(/.� !#9#-"� !#&�5/$)/.� !�5"�
1#2#)"0+)( � )+!�+0�� �"2#)+0-+� $J15(/� #1!#0(+1+E� 5+� 0*5/,2(/� *!#0#1#0+)/� !�5/5� ./6#� 15(+L+)(+�  *52#15/)(+�
()*&+,+-.(� )+� !#0(/�5-3)(� 5(/9(� (� �5F15/I� !#15(/9)"-3� 0"2+5+)"-3� 0� 1#2 9/)&+-3� 1#*&+�-5#)"-3� 9 � !�5/5�
�+9+0(+.F-/6#��

 �"� L� �,+8/,;+,MA140�/�E/</,53�8*3;D�/�43*75@/�+38G,;+3�

� �#1-5+*��/+,(5+-.(��#$%&�0"2#)+0-+�$J15(/�!�5/*&�5/6+E�!�5/!(*%0�1#&"-5F-"-3�$/5!(/-5/I*&0+�(�3(6(/)"�!�+-"��

� �� *5-5/6%,)#D-(� 0"2#)+0-+� 9+� #$#0(F5/2� 5+1$+E�� +$"� !/�*#)/,� )(/� 0"2#)"0+L� !�+-"� 0�0+� )2+-3�
)(/$/5!(/-5)"-3��*52#1,(0"-3�1,+�51�#0(+�#�+5�)(/�*!/L)(+.F-"-3�#1!#0(/1)(-3�0"9+6+I�*+)(&+�)"-3��

� �"2#)+0-+� 5+!/0)(� (� $J15(/�  &�5"9"0+L� 0*5/,2(/�  �5F15/)(+� 5+$/5!(/-5+.F-/�� *#-.+,)/� #�+5� *!�5J&�
(�#1!#0(/1)(F�#15(/H�1,+�#-3�#)"�H"-(+�(�51�#0(+�#*%$�5+&� 1)(#)"-3�)+�$ 1#0(/��

� �5)+./�*(J��H/�0*5/,2(/�2#*5&"�50(F5+)/�5�0"!/L)(/)(/9�0"9+6+I�#2�/D,#)"-3�!#0"H/.�)(/�!#1,/6+.F�#1�J$)/.�
5+!L+-(/�(�*F� 056,J1)(#)/�0�-/)(/� 9#0)/.��

 �"�  � 	;E*053�/�71*+D.35/,�*0B61�

� �"2#)+0-+�$J15(/�#1!#0(/15(+,)"�5+�#-3�#)J��#$%&�(�5+�0*5/,2(/�9+&/�(+L"�(� �5F15/)(+� H"0+)/�1#��#$%&�#1�
1+&"��#5!#-5J-(+�1#�1+&"�#1$(#� �#*&+&/-5)/6#��

 �"� 2� 
DA+;+,<6G5/,5/,�/�08/A�8*3;�1043*+DA+:;D;E�/�*0B61�1D.;+3A04D;E��

• ��+-/�&#0+�5"*5F-/�
#  &�5"9+)(/�0�-5"*&#D-(�(�!#�5F12 �*&+)#0(*2+��#$#-5/6#��
# 0"2#)+)(/�-5"))#D-(�50(F5+)"-3�5�,(20(1+-.F�*&+)#0(*2+��#$#-5/6#��
# 0"2#)+)(/�)(/5$J1)"-3�5+$/5!(/-5/I�$3!�)+�*&+)#0(*2+-3��#$#-5"-3�#�+5�0"0(/*5/)(/�5)+2%0�()Q#��

9+-".)#���#*&�5/6+0-5"-3�0#2%L�*&�/Q"�5+6�#H/)(+��
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# 5+$/5!(/-5/)(/� !�5/1� 5+$� 15/)(/9� , $� 5)(*5-5/)(/9� 9(/)(+� *&+)#0(F-/6#� 0L+*)#DE� �)0/*&#�
�+S�H"&2#0)(2+��

# 5+$/5!(/-5/)(/�!�5/1�5+$� 15/)(/9� , $�5)(*5-5/)(/9��)(/� �/9#)&#0+)"-3� , $�)(/�0"9(/)(+)"-3�/,/�
9/)&%0�#$(/2& ��

# #6�#15/)(/�&/�/) �$ 1#0"�(�&/�/) �)+�2&%�"9�9#H/�0"*&F!(E�5+6�#H/)(/�1,+�#*%$�!#*&�#))"-3��

• 	#$#&"�&"9-5+*#0/�
#  *&+0(/)(/��!�5/)#*5/)(/�(��#5/$�+)(/�� *5&#0+I��1�+$()�(�!�#*&"-3�� *5&#0+I�)+�2#$"L2+-3��
# 5+$/5!(/-5/)(/�&/�/) �$ 1#0"��

�#*5&�!�+-�&#0+�5"*5F-"-3�(��#$%&�&"9-5+*#0"-3�)(/�!#1,/6+�#1�J$)/.�5+!L+-(/�(�!�5".9 ./�*(J��H/��"2#)+0-+� .FL�
6#�0�#Q/�#0+)/.�-/)(/�5+��/+,(5+-.J�!�5/19(#& �5+9%0(/)(+��

 �"� ?� 	<6G5,�4D.3<35/3�-01D;+:;,�A8*+C17�

�"2#)+0-+�./*&�5#$#0(F5+)"�1#� H"0+)(+�./1")(/�&+2(/6#�*!�5J& ��2&%�"�)(/�!#0#1 ./�)(/2#�5"*&)/6#�0!L"0 �)+�
.+2#DE�0"2#)"0+)"-3��#$%&���!�5J&� H"0+)"�1#��#$%&�!#0()(/)�$"E�56#1)"�5�#Q/�&F�0"2#)+0-"�(�!#0()(/)�#1!#0(+1+E�
!#1�056,J1/9�&"!%0�(�(,#D-(�0*2+5+)(#9�5+0+�&"9�0�����!�#./2-(/�#�6+)(5+-.(��#$%&�5++2-/!&#0+)"9�!�5/5��)0/*&#�+��
��!�5"!+12 �$�+2 � *&+,/I�0� &+2(-3�1#2 9/)&+-3�*!�5J&�!#0()(/)�$"E� 56#1)(#)"� (� 5++2-/!&#0+)"�!�5/5� �)0/*&#�+��
�(-5$+�(�0"1+.)#DE�*!�5J& �$J15(/�60+�+)&#0+E�!�5/!�#0+15/)(/��#$%&��56#1)(/�5�5+*+1+9(�#2�/D,#)"9(�0�1#2 9/)&+-.(�
!�#./2&#0/.����� (�0*2+5+)(+-3��)0/*&#�+�0�&/�9()(/�!�5/0(15(+)"9��#)&�+2&/9���!�5J&�$J1F-"�0L+*)#D-(F��"2#)+0-"�
, $�0")+.J&"�1#�0"2#)"0+)(+��#$%&�9+�$"E� &�5"9+)"�0�1#$�"9�*&+)(/�(�6#&#0#D-(�1#�!�+-"��:J15(/�#)�56#1)"�5�)#��
9+9(�#-3�#)"�D�#1#0(*2+� (�!�5/!(*+9(�1#&"-5F-"9(� ./6#� H"&2#0+)(+��=+2(2#,0(/2�*!�5J&��9+*5")"�� �5F15/)(+� (�)+�5J�
15(+� )(/60+�+)& .F-/� 5+-3#0+)(+� 0+� )2%0�  9#0"�� 5#*&+)F� !�5/5� �)H")(/�+� 51"*20+,(Q(2#0+)/� (� )(/1#! *5-5#)/� 1#�

�#$%&.�

 �"� %� 	<6G5,�4D.3<35/3�-01D;+:;,�1*35A80*17�

� �"2#)+0-+�./*&�5#$#0(F5+)"�1#�*&#*#0+)(+�./1")(/�&+2(-3�D�#12%0�&�+)*!#�& ��2&%�/�)(/�0!L")F�)(/2#�5"*&)(/�
)+�.+2#DE�0"2#)"0+)"-3��#$%&�(�0L+D-(0#D-(�!�5/0#H#)"-3�9+&/�(+L%0��

 �"� &� �10A0435/,�A/C�-0�8*343�/�/55D;E�8*+,8/A64�

� �"2#)+0-+� 5#$#0(F5+)"� ./*&� 5)+E� 0*5/,2(/� !�5/!(*"� 0"1+)/� !�5/5� #�6+)"� +19()(*&�+-.(� !+I*&0#0/.�
(�*+9#�5F1#0/.��2&%�/�*F�0� .+2(2#,0(/2�*!#*%$�50(F5+)/�5� �#$#&+9(� (�$J15(/�0�!/L)(�#1!#0(/15(+,)"�5+�!�5/*&�5/6+)(/�
&"-3� !�+0�� !�5/!(*%0� (�0"&"-5)"-3� !#1-5+*� !�#0+15/)(+� �#$%&�� �!�� �#5!#�5F15/)(/� �()(*&�+� �)Q�+*&� 2& �"� 5� 1)(+�
C�, &/6#� ����� ��� 0� *!�+0(/� $/5!(/-5/I*&0+� (�3(6(/)"� !�+-"� !#1-5+*� 0"2#)"0+)(+� �#$%&� $ 1#0,+)"-3� M�5�� ��� 5� 1)��
4���������� ��� ��� �7�� !#5�� ��4N� #�+5��()(*&�+� ��+-"� (� �#,(&"2(� �#-.+,)/.� 5�1)(+� �C�0�5/D)(+� 4��7� ��� 0� *!�+0(/� #6%,)"-3�
!�5/!(*%0�$/5!(/-5/I*&0+�(�3(6(/)"�!�+-"�M�5��������4C��!#5��4C'�N��

2� ����������

2� � N*6-O3�7+DA@35/3�.31,*/3O64�-0�,G,.,5164�@05A1*7@;D95D;E�

� �+&/�(+L"� $ 1#0,+)/� !#0())"� *!/L)(+E� 0"9+6+)(+� .+2#D-(#0/� #2�/D,#)/� �#,*2(9(� �#�9+9(�� +!�#$+&+9(�
&/-3)(-5)"9(��#�2&%�"-3�9#0+�0��5-5/6%L#0"-3��!/-"Q(2+-.+-3��/-3)(-5)"-3�M���N��

2�2� �31,*/3OD�5/,0-804/3-39:;,�4D.3<35/0.�93@0F;/04D.�

� �+&/�(+L"� )(/� #1!#0(+1+.F-/� 0"9+6+)(#9� .+2#D-(#0"9� 5#*&+)F� !�5/5� �"2#)+0-J� 0"0(/5(#)/� 5�&/�/) �
$ 1#0"��$F1T�5L#H#)/�0�9(/.*- �0*2+5+)"9�!�5/5��)*!/2&#�+�)+15#� ��

� � �+H1"��#15+.��#$%&��0�2&%�"9�5)+.1 .F�*(J�)(/�5$+1+)/�(�)(/�5++2-/!&#0+)/�9+&/�(+L"���"2#)+0-+�0"2#) ./�)+�
0L+*)/��"5"2#��,(-5F-�*(J�5�./6#�)(/!�5".J-(/9�(�)(/5+!L+-/)(/9��

2�?� �*+,;E04D435/,�/�A@O3-0435/,�.31,*/3O64�

� �"2#)+0-+�5+!/0)(��+$"�&"9-5+*#0#�*2L+1#0+)/�9+&/�(+L"��1#�-5+* �61"�$J1F�#)/�!#&�5/$)/�1#��#$%&��$"L"�
5+$/5!(/-5#)/�!�5/1�5+)(/-5"*5-5/)(/9��5+-3#0+L"�*0#.F�.+2#DE�(�0L+D-(0#DE�1#��#$%&�(�$"L"�1#*&J!)/�1#�2#)&�#,(�!�5/5�
�)*!/2&#�+�)+15#� ��

2�%� 
3*/35104,�A10A0435/,�.31,*/3O64�

� =/D,(�1#2 9/)&+-.+�!�#./2&#0+�����, $�����!�5/0(1 .F�9#H,(0#DE�5+*&#*#0+)(+��%H)"-3��#15+.%0�9+&/�(+L%0�1#�
0"2#)"0+)(+� !#*5-5/6%,)"-3� /,/9/)&%0� �#$%&��"2#)+0-+� !#0(+1#9(� �)*!/2&#�+� )+15#� � #� 5+9(+�5/� 5+*&#*#0+)(+�
2#)2�/&)/6#��#15+. �9+&/�(+L ���"$�+)"�(�5++2-/!&#0+)"��#15+.�9+&/�(+L �)(/�9#H/�$"E�!%T)(/.�5+9(/)(+)"�$/5�56#1"�
�)*!/2&#�+�)+15#� ��
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?� �	��	������	�����	����

?� � �3-35/3�/�80./3*D�

�*5"*&2(/�$+1+)(+�(�!#9(+�"�$J1F�!�5/!�#0+15#)/�56#1)(/�5�0"9+6+)(+9(�)#�9����!�5"!+12 ��61"�)#�9"�)(/�
#$/.9 .F�.+2(/6#2#,0(/2�$+1+)(+�0"9+6+)/6#�0����#�+5������*&#*#0+E�9#H)+�0"&"-5)/�2�+.#0/��+,$#�())/�!�#-/1 �"��
5++2-/!&#0+)/�!�5/5��)*!/2&#�+�)+15#� ��

� � � �#� 0"2#)+)( � !#9(+� � , $� $+1+)(+�� �"2#)+0-+� !�5/1*&+0(� )+� !(D9(/� (-3� 0")(2(� 1#� +2-/!&+-.(� �)*!/2&#�+�
)+15#� ��

?�2� �3-35/3�8*043-+05,�8*+,+��5A8,@10*3�53-+0*7�

� � � �)*!/2&#��)+15#� ��!#� !�5/1)(/.�0/�"Q(2+-.(� *"*&/9 �2#)&�#,(� �#$%&�!�#0+15#)/6#�!�5/5��"2#)+0-J��$J15(/�
#-/)(+E� 56#1)#DE�9+&/�(+L%0� (� �#$%&� 5� 0"9+6+)(+9(� ��� #�+5� ���� )+� !#1*&+0(/� 0")(2%0� $+1+I� 1#*&+�-5#)"-3� !�5/5�
�"2#)+0-J��

� � � �)*!/2&#��)+15#� �9#H/�!�#0+15(E�$+1+)(+�)(/5+,/H)(/�#1��"2#)+0-"��)+�*0%.�2#*5&��=/H/,(�0")(2(�&"-3�$+1+I�
0"2+HF�� H/� �+!#�&"� �"2#)+0-"� *F� )(/0(+�"6#1)/�� &#� �)*!/2&#�� )+15#� � !#,/-(� �"2#)+0-"� , $� 5,/-(� )(/5+,/H)/9 �
0"2#)+0-"�!�5/!�#0+15/)(/�!#0&%�)"-3�, $�1#1+&2#0"-3�$+1+I��+,$#�#!�5/�*(J�0"LF-5)(/�)+�0L+*)"-3�$+1+)(+-3�!�5"�
#-/)(/� 56#1)#D-(� 9+&/�(+L%0� (� �#$%&� 5�1#2 9/)&+-.F� !�#./2&#0F� ��� (� ����� ��&+2(9� !�5"!+12 �� -+L2#0(&/� 2#*5&"�
!#0&%�)"-3�, $�1#1+&2#0"-3�$+1+I�(�!#$(/�+)(+�!�%$/2�!#)(/*(#)/�5#*&+)F�!�5/5��"2#)+0-J��

?�?� �,*1DP/@31D�/�-,@G3*3;9,�

�)*!/2&#��)+15#� �9#H/�1#! D-(E�1#� H"-(+�&",2#�&/�0"�#$"�(�9+&/�(+L"��2&%�/
�

− !#*(+1+.F� -/�&"Q(2+&� )+� 5)+2� $/5!(/-5/I*&0+� 0"2+5 .F-"�� H/� 5+!/0)(#)#� 56#1)#DE� 5�2�"&/�(+9(�
&/-3)(-5)"9(�#2�/D,#)"9(�)+�!#1*&+0(/��#,*2(-3��#�9��+!�#$+&�&/-3)(-5)"-3�#�+5�0L+D-(0"-3�!�5/!(*%0�(�
()Q#�9+-.(�#�(-3�(*&)(/)( �56#1)(/�5��#5!#�5F15/)(/9����(�5�4��G����M�5�������S�GN���

− !#*(+1+.F�1/2,+�+-.J�56#1)#D-(�, $�-/�&"Q(2+&�56#1)#D-(�5
�

# �#,*2F��#�9F�, $�

# +!�#$+&F� &/-3)(-5)F�� 0� !�5"!+12 � 0"�#$%0�� 1,+� 2&%�"-3� )(/�  *&+)#0(#)#� �#,*2(/.�
�#�9"�� ./H/,(� )(/� *F�#$.J&/� -/�&"Q(2+-.F�#2�/D,#)F�0�!2&��4� (� 2&%�/� *!/L)(+.F�0"9#6(� ���
#�+5������

− 5)+.1 .F�*(J�0�0"2+5(/�0"�#$%0��#�2&%�"9�9#0+�0��#5!#�5F15/)( ����(�5�4��G����M�5������GS��N��

− !#*(+1+.F�2�+.#0F�#-/)J�&/-3)(-5)F�#�+5�1/2,+�+-.J�0L+D-( 0#D-(� H"&2#0"-3��

��!�5"!+12 �9+&/�(+L%0��1,+�2&%�"-3�00��1#2 9/)&"�*F�0"9+6+)/�!�5/5������2+H1+�(-3�!+�&(+�1#*&+�-5#)+�1#�
�#$%&�$J15(/�!#*(+1+E�&/�1#2 9/)&"��#2�/D,+.F-/�0�*!#*%$�./1)#5)+-5)"�./.�-/-3"��

� � =+2(/2#,0(/2�9+&/�(+L"��2&%�/�)(/�*!/L)(+.F�&"-3�0"9+6+I�$J1F�#1�5 -#)/��

?�?� � �A/:K@3�0B./3*64�

�*(FH2+� #$9(+�%0�� ./H/,(� 5+.15(/� &+2+� 2#)(/-5)#DE�� *&+)#0(� 1#2 9/)&� !#50+,+.F-"� )+� �#5,(-5/)(/� Q+2&"-5)/6#�
!#*&J! � 2+H1/6#� 5�/,/9/)&%0� �#$%&�� �$9(+�"� 0"2#)+)"-3� �#$%&� !�5/!�#0+15+� *(J� * 2-/*"0)(/� 0�./1)#*&2+-3�
!�5".J&"-3�0�2#*5&#�"*(/�, $�0������

?�?�2� �0+0A13O,�-0@7.,51D�B7-04D�

�#�1#2 9/)&%0�$ 1#0"�5+,(-5+�*(J��#!�%-5�0"9(/)(#)"-3�0�! )2-(/�����4��)+*&J! .F-/�1#2 9/)&"
�

# !�#&#2#L"�!�5/2+5+)(+�&/�/) �$ 1#0"��
#  9#0"�-"0(,)#!�+0)/�5�#*#$+9(�&�5/-(9(��
# !�#&#2#L"�#1$(#� ��#$%&��
# !�#&#2#L"�5�)+�+1�(� *&+,/I��

?�?�?� �*+,;E04D435/,�-0@7.,5164�B7-04D�

�#2 9/)&"� $ 1#0"� $J1F� !�5/-3#0"0+)/� )+� &/�/)(/� $ 1#0"� 0� 9(/.*- � #1!#0(/1)(#� 5+$/5!(/-5#)"9��
�+6()(J-(/�2&%�/6#2#,0(/2�5�1#2 9/)&%0�$ 1#0"�*!#0#1 ./�./6#�)+&"-39(+*&#0/�#1&0#�5/)(/�0�Q#�9(/�!�5/0(15(+)/.�
!�+0/9��

� � �*5/,2(/� 1#2 9/)&"� $ 1#0"� $J1F� 5+0*5/� 1#*&J!)/� 1,+� �)*!/2&#�+� )+15#� � (�!�5/1*&+0(+)/� 1#� 06,F1 � )+�
H"-5/)(/��+9+0(+.F-/6#��
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%� 	�������	����

%� � 	<6G5,�+3A3-D�0B./3*7�*0B61�

�$9(+���#$%&�$J15(/�#2�/D,+E�Q+2&"-5)"�5+2�/*�0"2#)"0+)"-3��#$%&��56#1)(/�5�1#2 9/)&+-.F�!�#./2&#0F�(������
0�./1)#*&2+-3� *&+,#)"-3�0�2#*5&#�"*(/��

� � �$9(+� � �#$%&� 1#2#) ./� �"2#)+0-+� !#� !(*/9)"9� !#0(+1#9(/)( � �)*!/2&#�+� )+15#� � #�5+2�/*(/�
#$9(/�5+)"-3� �#$%&� (�&/�9()(/� #$9(+� �� -#� )+.9)(/.� )+� �� 1)(� !�5/1� &"9� &/�9()/9���")(2(� #$9(+� �$J1F�0!(*+)/�1#�
2*(FH2(�#$9(+�%0��./H/,(�5+.15(/�&+2+�2#)(/-5)#DE��

� � =+2(2#,0(/2� $LF1� , $� !�5/#-5/)(/� M#! *5-5/)(/N� 0� (,#D-(� �#$%&� !#1+)"-3� 0� 2#*5&#�"*(/� #Q/�&#0"9� , $� 615(/�
()15(/.�0�����)(/�50+,)(+��"2#)+0-"�#1�#$#0(F52 � 2#I-5/)(+�0*5"*&2(-3��#$%&��:LJ1)/�1+)/�5#*&+)F�!#!�+0(#)/�06�
 *&+,/I��)*!/2&#�+�)+15#� �)+�!(D9(/���$9(+��6#&#0"-3��#$%&�$J15(/�!�5/!�#0+15#)"�5�-5J*&#D-(F�0"9+6+)F�1#�-/, �
9(/*(J-5)/.�!L+&)#D-(�)+��5/-5��"2#)+0-"�, $�0�())"9�-5+*(/�#2�/D,#)"9�0� 9#0(/��

%�2� �3A3-D�0@*,FG35/3�/G0F;/�*0B61�/�.31,*/3O64�

�+*+1"� #2�/D,+)(+� (,#D-(� �#$%&� !#1+)/� *F� 0� #1!#0(/1)(-3� *!/-"Q(2+-.+-3� &/-3)(-5)"-3� (�, $� 0���	�+-3� #�+5�
���	�+-3�� =/1)#*&2(� #$9(+� � !#0())"� 56#1)(/� 56#1)/� 5� ./1)#*&2+9(� #2�/D,#)"9(� 0� 1#2 9/)&+-.(� !�#./2&#0/.�
(�2#*5&#�"*#0/.��!�5/19(+�5/��#$%&��

%�?� �*+:-+,5/3�/�A8*+C1�80./3*04D�

�*5"*&2(/�  �5F15/)(+� (� *!�5J&� !#9(+�#0"�� *&#*#0+)"� 0� -5+*(/� #$9(+� � �#$%&� $J1F� 5++2-/!&#0+)/� !�5/5�
�)*!/2&#�+�)+15#� ��

� � � ��5F15/)(+�(�*!�5J&�!#9(+�#0"�5#*&+)F�1#*&+�-5#)/�!�5/5��"2#)+0-J��=/H/,(� �5F15/)(+�&/�, $�*!�5J&�0"9+6+.F�
$+1+I�+&/*& .F-"-3��&#��"2#)+0-+�$J15(/�!#*(+1+E�0+H)/�D0(+1/-&0+�,/6+,(5+-.(��

&� 	�������	����

&� � �0-+39,�0-B/0*64�*0B61�

��5+,/H)#D-(�#1� *&+,/I�#1!#0(/1)(-3�������#$#&"�!#1,/6+.F�)+*&J! .F-"9�#1$(#�#9
�

# #1$(#�#0(��#$%&�5+)(2+.F-"-3�(� ,/6+.F-"-3�5+2�"-( ��
# #1$(#�#0(�()*&+,+-.(�(� �5F15/I�&/-3)(-5)"-3��
# #1$(#�#0(� -5JD-(#0/9 �R� 6#&#0#DE�1+)/.� -5JD-(� �#$%&�1#�#1$(#� � 56L+*5+��"2#)+0-+� �)*!/2&#�#0(�

�+15#� ��#1$(%��$J15(/�!�5/!�#0+15#)"�)(/50L#-5)(/��
# #1$(#�#0(�#*&+&/-5)/9 �M2#I-#0/9 N�-5JD-(#0/9 �R�6#&#0#DE�1+)/.�-5JD-(��#$%&�1#�#1$(#� �56L+*5+�

�"2#)+0-+��)*!/2&#�#0(��+15#� ��#1$(%��$J15(/�!�5/!�#0+15#)"�)(/50L#-5)(/��
# #1$(#�#0(�!#� !L"0(/�#2�/* ��J2#.9(��
# #1$(#�#0(�!#60+�+)-".)/9 �!#� !L"0(/�#2�/* �60+�+)-.(��

&�2� 	-B/6*�*0B61�+35/@39:;D;E�/�7G,<39:;D;E�+3@*D;/7�

�1$(%�� �#$%&� 5+)(2+.F-"-3� (�  ,/6+.F-"-3� 5+2�"-( � !#,/6+� )+� Q()+,)/.� #-/)(/� .+2#D-(�0"2#)"0+)"-3� �#$%&� #�+5�
(,#D-(�&"-3��#$%&��2&%�/�0�1+,*5"9�!�#-/*(/��/+,(5+-.(� ,/6)F�5+2�"-( ��

� � � �1$(%�� �#$%&� 5+)(2+.F-"-3� (�  ,/6+.F-"-3� 5+2�"-( � $J15(/� 1#2#)+)"� 0� -5+*(/�  9#H,(0(+.F-"9� 0"2#)+)(/�
/0/)& +,)"-3�2#�/2&�(�!#!�+0/2�$/5�3+9#0+)(+�#6%,)/6#�!#*&J! ��#$%&���1$(#� �&/6#�1#2#) ./��)*!/2&#��)+15#� ��

� � � �+*+1"�#1$(#� ��#$%&�5+)(2+.F-"-3�(� ,/6+.F-"-3�5+2�"-( �#!(*+)#�0� 9#0(/��

� � � =+2#DE� (� (,#DE� �#$%&�  ,/6+.F-"-3� 5+2�"-( � #-/)(+� �)*!/2&#�� )+15#� � 0� #!+�-( � #� !�5/!�#0+15#)/� !#9(+�"��
0�2#)Q�#)&+-.(�5�1#2 9/)&+-.F�!�#./2&#0F������(� !�5/1)(9(� *&+,/)(+9(��

&�?� 	-B/6*�;+CF;/04D�

�1$(%�� -5JD-(#0"� !#,/6+� )+� #-/)(/� (,#D-(� (� .+2#D-(� 0"2#)+)"-3� -5JD-(� �#$%&�� �1$(#� � -5JD-(#0/6#� �#$%&�
1#2#) ./�*(J�1,+�5+2�/* ��#$%&�#2�/D,#)/6#�0�1#2 9/)&+-3� 9#0)"-3�06�5+*+1�.+2�!�5"�#1$(#�5/�#*&+&/-5)"9��#$%&��
�1$(#� ��#$%&�1#2#) ./��)*!/2&#��)+15#� ��

&�%� 	-B/6*�0A131,;+5D�Q@0M;04DR�

&�%� � �3A3-D�0-B/0*7�0A131,;+5,<0�*0B61�

�1$(%�� #*&+&/-5)"�!#,/6+� )+� Q()+,)/.� #-/)(/� �5/-5"0(*&/6#�0"2#)+)(+� �#$%&�0� #1)(/*(/)( � 1#� 5+2�/* � M(,#D-(N�
#�+5�.+2#D-(���+L2#0(&/�5+2#I-5/)(/��#$%&�#�+5�6#&#0#DE�1#�#1$(#� �#*&+&/-5)/6#�$J15(/�*&0(/�15#)+�!�5/5��"2#)+0-J�
0!(*/9�1#�15(/))(2+�$ 1#0"��
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� � � �1$(%��#*&+&/-5)"� �#$%&�)+*&F!(�0� &/�9()(/� *&+,#)"9�0�1#2 9/)&+-3� 9#0"�� ,(-5F-� #1�1)(+�!#&0(/�15/)(+�
!�5/5��)*!/2&#�+�)+15#� �5+2#I-5/)(+��#$%&��

� � � �1$(#� �#*&+&/-5)/6#��#$%&�1#2#)+�2#9(*.+�0"5)+-5#)+�!�5/5��+9+0(+.F-/6#�0�#$/-)#D-(��)*!/2&#�+�)+15#� �
(��"2#)+0-"�� �#9(*.+� #1$(/�+.F-+� �#$#&"� 1#2#)+� (-3� #-/)"� .+2#D-(#0/.� )+� !#1*&+0(/� !�5/1L#H#)"-3� 1#2 9/)&%0��
0")(2%0�$+1+I�(�!#9(+�%0��#-/)(/�0(5 +,)/.�#�+5�56#1)#D-(�0"2#)+)(+��#$%&�5�1#2 9/)&+-.F�!�#./2&#0F�(������

� � �� &#2 � #1$(#� � #*&+&/-5)/6#� �#$%&�� 2#9(*.+� 5+!#5)+� *(J� 5� �/+,(5+-.F�  *&+,/I� !�5".J&"-3� 0�&�+2-(/� #1$(#�%0�
�#$%&� 5+)(2+.F-"-3� (� ,/6+.F-"-3� 5+2�"-( � #�+5� #1$(#�%0� -5JD-(#0"-3�� 50L+*5-5+� 0�5+2�/*(/� 0"2#)+)(+� �#$%&�
 5 !/L)(+.F-"-3�(��#$%&�!#!�+02#0"-3��

� � � ��!�5"!+12+-3�)(/�0"2#)+)(+�0"5)+-5#)"-3��#$%&�!#!�+02#0"-3�, $��#$%&� 5 !/L)(+.F-"-3�0�!#*5-5/6%,)"-3�
/,/9/)&+-3� 2#)*&� 2-".)"-3� (� 0"2#I-5/)(#0"-3�� 2#9(*.+� !�5/�0(/� *0#./� -5"))#D-(� (� *&+,(� )#0"� &/�9()� #1$(#� �
#*&+&/-5)/6#�� � � �

&�%�2� �0@7.,51D�-0�0-B/0*7�0A131,;+5,<0�Q@0M;04,R�

�#1*&+0#0"9�1#2 9/)&/9�./*&�!�#&#2%L�#1$(#� �#*&+&/-5)/6#��#$%&��*!#�5F15#)"�06�05#� � *&+,#)/6#�!�5/5�
�+9+0(+.F-/6#��

� �#�#1$(#� �#*&+&/-5)/6#��"2#)+0-+�./*&�5#$#0(F5+)"�!�5"6#&#0+E�)+*&J! .F-/�1#2 9/)&"
�

�� 1#2 9/)&+-.J� !#0"2#)+0-5F�� &.�� 1#2 9/)&+-.J� $ 1#0"� 5� )+)(/*(#)"9(� 59(+)+9(� 1#2#)+)"9(� 0�&#2 �
0"2#)+)(+��#$%&��

�� *5-5/6%L#0/� *!/-"Q(2+-./� &/-3)(-5)/� M!#1*&+0#0/� 5� 1#2 9/)&%0�  9#0"� (� /0��  5 !/L)(+.F-/� , $�
5+9(/))/N��

�� !�#&#2#L"�#1$(#�%0��#$%&� ,/6+.F-"-3�5+2�"-( �(�5+)(2+.F-"-3��
�� !�#&#2#L"�#1$(#�%0�-5JD-(#0"-3��
�� 15(/))(2(�$ 1#0"�(�2*(FH2(�#$9(+�%0�M#�"6()+L"N��
�� 0")(2(�!#9(+�%0�2#)&�#,)"-3��56#1)/�5������
	� 1/2,+�+-./� 56#1)#D-(� , $� -/�&"Q(2+&"� 56#1)#D-(� 0$ 1#0+)"-3� 9+&/�(+L%0�� -/�&"Q(2+&"� )+� 5)+2�

$/5!(/-5/I*&0+�56#1)(/�5�����(�!�#6�+9/9�5+$/5!(/-5/)(+�.+2#D-(�M��=N��

� � � �� !�5"!+12 �� 61"� 06� 2#9(*.(�� �#$#&"� !#1�056,J1/9� !�5"6#&#0+)(+� 1#2 9/)&+-".)/6#� )(/� $J1F� 6#&#0/� 1#�
#1$(#� �#*&+&/-5)/6#��2#9(*.+�0�!#�#5 9(/)( �5��"2#)+0-F�0"5)+-5"�!#)#0)"�&/�9()�#1$(#� �#*&+&/-5)/6#��#$%&��

� � � �*5"*&2(/� 5+�5F15#)/� !�5/5� 2#9(*.J� �#$#&"� !#!�+02#0/� , $�  5 !/L)(+.F-/� $J1F� 5/*&+0(#)/� 06� 05#� �
 *&+,#)/6#�!�5/5��+9+0(+.F-/6#��

� � � �/�9()�0"2#)+)(+��#$%&�!#!�+02#0"-3�(��#$%&� 5 !/L)(+.F-"-3�0"5)+-5"�2#9(*.+�(�*&0(/�15(�(-3�0"2#)+)(/��

&�&� 	-B/6*�80<43*35;D95D�80�78OD4/,�0@*,A7�*C@09./�/�<43*35;9/�

�1$(%��!#60+�+)-".)"�!#� !L"0(/�#2�/* ��J2#.9(� (�60+�+)-.(�!#,/6+�)+�#-/)(/�0"2#)+)"-3��#$%&�50(F5+)"-3�
5� * )(J-(/9�0+1��2&%�/� .+0)(F�*(J�0�#2�/*(/��J2#.9(�(�60+�+)-.(60+�+)-".)"9�(��J2#.9(��

� � � �1$(%��!#� !L"0(/�#2�/* � �J2#.9(� (� 60+�+)-.(�!#60+�+)-".)"�$J15(/�1#2#)+)"�)+�!#1*&+0(/�#-/)"�0(5 +,)/.�
#$(/2& �5� 056,J1)(/)(/9�5+*+1�#!(*+)"-3�0�! )2-(/�'����U�1$(%��#*&+&/-5)"�M2#I-#0"N��#$%&V��

H� �	����
������	����

H� � �A13G,5/3�0<6G5,�

�#1*&+0F�!L+&)#D-(�./*&�-/)+�./1)#*&2#0+�*2+,2 ,#0+)+�!�5/5�0"2#)+0-J�5+�./1)#*&2J�#$9(+�#0F� *&+,#)F�1,+�
1+)/.�!#5"-.(�2#*5&#�"* �!�5".J&F�!�5/5��+9+0(+.F-/6#�0�1#2 9/)&+-3� 9#0)"-3��

� � � �,+��#$%&�0"-/)(#)"-3��"-5+L&#0#�!#1*&+0F�!L+&)#D-(�./*&�0+�&#DE�M20#&+N�!#1+)+�!�5/5��"2#)+0-J�(�!�5".J&+�
!�5/5��+9+0(+.F-/6#�0�1#2 9/)&+-3� 9#0)"-3�M#Q/�-(/N��

� � � �/)+�./1)#*&2#0+�!#5"-.(�2#*5&#�"*#0/.�, $�0")+6�#15/)(/��"-5+L&#0/�$J15(/� 056,J1)(+E�0*5"*&2(/�-5"))#D-(��
0"9+6+)(+�(�$+1+)(+�*2L+1+.F-/�*(J�)+�./.�0"2#)+)(/��#2�/D,#)/�1,+�&/.��#$#&"�0�����(�0�1#2 9/)&+-.(�!�#./2&#0/.��

� � � �/)"�./1)#*&2#0/�, $�0")+6�#15/)(/��"-5+L&#0/��#$%&�$J1F�#$/.9#0+E
�

# �#$#-(5)J�$/5!#D�/1)(F�0�+5�5�)+�5 &+9(��
# 0+�&#DE� 5 H"&"-3� 9+&/�(+L%0� 0�+5� 5� 2#*5&+9(� 5+2 ! �� 9+6+5")#0+)(+�� /0/)& +,)"-3�  $"&2%0�

(�&�+)*!#�& �)+�&/�/)�$ 1#0"��
# 0+�&#DE�!�+-"�*!�5J& �0�+5�5�)+�5 &+9(��
# 2#*5&"�!#D�/1)(/�(�5"*2�2+,2 ,+-".)"��
# !#1+&2(�#$,(-5#)/�56#1)(/�5�#$#0(F5 .F-"9(�!�5/!(*+9(��+,/�5�0"LF-5/)(/9�!#1+&2 �����
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"� �	�������	���������

"� � �A134D�

– �*&+0+�5�1)(+�7�,(!-+�4�������R���+0#�$ 1#0,+)/�M./1)#,(&"�&/2*&��5�����5��������������7��!#5����4C�5�!%T)��59�N��

– �*&+0+�5�1)(+����*&"-5)(+���������R���+0#�5+9%0(/I�! $,(-5)"-3�M�5��������4���!#5��477N��

– �*&+0+�5�1)(+�4C�20(/&)(+���������R�#�0"$#�+-3�$ 1#0,+)"-3�M�5������������!#5��GG4N��

– �*&+0+�5�1)(+����*(/�!)(+�4��4����R�#�#-3�#)(/�!�5/-(0!#H+�#0/.�M./1)#,(&"�&/2*&��5�����5������������4�7��!#5��
4���N��

– �*&+0+�5�1)(+��4�6� 1)(+����������R�#�1#5#�5/�&/-3)(-5)"9�M�5��������4����!#5��4��4�5�!%T)��59�N��

– �*&+0+�5�1)(+��7�20(/&)(+����4����R���+0#�#-3�#)"�D�#1#0(*2+�M�5��������C���!#5��C�7�5�!%T)��59�N��

"�2� �0+80*+:-+,5/3�

– 	#5!#�5F15/)(/� �()(*&�+� �)Q�+*&� 2& �"� 5� 1)(+� �� 6� 1)(+� ����� ��� R� 0� *!�+0(/� *"*&/9%0� #-/)"� 56#1)#D-(�
0"�#$%0�$ 1#0,+)"-3�#�+5�*!#*#$ �(-3�#5)+-5+)(+�5)+2#0+)(/9����M�5�������������!#5��477�N��

– 	#5!#�5F15/)(/� �()(*&�+� �)Q�+*&� 2& �"� 5� 1)(+� �� 6� 1)(+� ����� ��� R� 0� *!�+0(/� #2�/D,/)(+� !#,*2(-3� ./1)#*&/2�
#�6+)(5+-".)"-3� !#0+H)(#)"-3�1#�0"1+0+)(+�/ �#!/.*2(-3�+!�#$+&�&/-3)(-5)"-3��5+2�/* �(�Q#�9"�+!�#$+&�#�+5�
&�"$ �(-3� 15(/,+)(+�� -3",+)(+�, $�59(+)"�M�5�������������!#5��47G�N��

– 	#5!#�5F15/)(/��()(*&�+���+-"�(��#,(&"2(��!#L/-5)/.�5�1)(+��C�0�5/D)(+�4��7����R�0�*!�+0(/�#6%,)"-3�!�5/!(*%0�
$/5!(/-5/I*&0+�(�3(6(/)"�!�+-"�M�5��������4C���!#5��4C'�N��

– 	#5!#�5F15/)(/� �()(*&�+� �)Q�+*&� 2& �"� 5� 1)(+� C� , &/6#� ����� ��� R� 0� *!�+0(/� $/5!(/-5/I*&0+� (�3(6(/)"� !�+-"�
!#1-5+*�0"2#)"0+)(+��#$%&�$ 1#0,+)"-3�M�5���������7��!#5����4N��

– 	#5!#�5F15/)(/� �()(*&�+� �)Q�+*&� 2& �"� 5� 1)(+� ��� -5/�0-+� ����� ��� R� 0� *!�+0(/� ()Q#�9+-.(� 1#&"-5F-/.�
$/5!(/-5/I*&0+�(�#-3�#)"�51�#0(+�#�+5�!,+) �$/5!(/-5/I*&0+�(�#-3�#)"�51�#0(+�M�5��������4����!#5��44�CN��

– 	#5!#�5F15/)(/��()(*&�+� �)Q�+*&� 2& �"� 5� 1)(+���0�5/D)(+������ ��� R�0� *!�+0(/� *5-5/6%L#0/6#� 5+2�/* � (� Q#�9"�
1#2 9/)&+-.(� !�#./2&#0/.�� *!/-"Q(2+-.(� &/-3)(-5)"-3�0"2#)+)(+� (� #1$(#� � �#$%&� $ 1#0,+)"-3� #�+5� !�#6�+9 �
Q )2-.#)+,)#� H"&2#0/6#�M�5�������������!#5����7�N��

– 	#5!#�5F15/)(/��()(*&�+��)Q�+*&� 2& �"�5�1)(+�44�*(/�!)(+���������R�0�*!�+0(/�*!#*#$%0�1/2,+�#0+)(+�0"�#$%0�
$ 1#0,+)"-3�#�+5�*!#*#$ �5)+2#0+)(+�(-3�5)+2(/9�$ 1#0,+)"9�M�5��������4�G��!#5�����4N��

– 	#5!#�5F15/)(/� �()(*&�+� �)Q�+*&� 2& �"� 5� 1)(+� �7� *(/�!)(+� ����� ��� R� 59(/)(+.F-/� �#5!#�5F15/)(/� 0� *!�+0(/�
15(/))(2+� $ 1#0"��9#)&+H � (��#5$(%�2(�� &+$,(-"� ()Q#�9+-".)/.� #�+5� #6L#*5/)(+� 5+9+0(+.F-/6#� 1+)/� 1#&"-5F-/�
$/5!(/-5/I*&0+�!�+-"�(�#-3�#)"�51�#0(+�M�5��������4�G��!#5������N��

"�?� 0*.D�

�������C��C�� � �)*&+,+-./�/,/2&�"-5)/�0�#$(/2&+-3�$ 1#0,+)"-3���#�9+�0(/,#+�2 *5#0+��
������'�4�C
�����M�N� �"!#*+H/)(/�1#�9#-#0+)(+�2+$,(�0�()*&+,+-.(�/,/2&�"-5)"-3��
������C���'
����� �+*+1"�!#1*&+0#0/� (� $/5!(/-5/I*&0+�!�5"�0*!%L15(+L+)( � -5L#0(/2+� 5�9+*5")F�� #5)+-5+)(/� (�
(1/)&"Q(2+-.+�� �5)+-5/)(+� (1/)&"Q(2+-".)/� 5+-(*2%0�  �5F15/I� (� 5+2#I-5/I� H"L� !�5/0#1%0� #�+5� #6%,)/� 5+*+1"� *"*&/9 �
+,Q+) 9/�"-5)/6#��
������C���C������ �+*+1"�!#1*&+0#0/� (� $/5!(/-5/I*&0+�!�5"�0*!%L15(+L+)( � -5L#0(/2+� 5�9+*5")F�� #5)+-5+)(/� (�
(1/)&"Q(2+-.+���5)+-5/)(+�(1/)&"Q(2+-".)/�!�5/0#1%0�$+�0+9(�+,$#�-"Q�+9(��
������C�'�������� �&#!)(/�#-3�#)"�5+!/0)(+)/.�!�5/5�#$ 1#0"�M�#1���N��
�������7��
4��G� ��5F15/)(+�(� 2L+1"�/,/2&�"-5)/�0�#$(/2&+-3�/,/2&�#/)/�6/&"-5)"-3���"&"-5)/�!�5/!�#0+15+�
)(+�!#9#)&+H#0"-3�$+1+I�#1$(#�-5"-3��
�������7��
4��GS54
����� ��5F15/)(+� (�  2L+1"� /,/2&�"-5)/�0�#$(/2&+-3� /,/2&�#/)/�6/&"-5)"-3���"&"-5)/� !�5/�
!�#0+15+)(+�!#9#)&+H#0"-3�$+1+I�#1$(#�-5"-3�M�9(+)+�54N��
�����S���'����� � �#1�1#�#5)+-5+)(+�$+�0��
������C�����4
����� 	#515(/,)(-/� (� *&/�#0)(-/� )(*2#)+!(J-(#0/�� �5JDE� 4
� �/*&+0"� $+1+)/�0� !/L)"9� (� )(/!/L)"9�
5+2�/*(/�$+1+I�&"! �
������C������
����� 	#515(/,)(-/�(�*&/�#0)(-/�)(*2#)+!(J-(#0/���5JDE��
��"9+6+)(+�1#&"-5F-/�!�5/0#1%0�*5")#�
0"-3�
������C������
����� 	#515(/,)(-/�(�*&/�#0)(-/�)(*2#)+!(J-(#0/���5JDE��
��"9+6+)(+�1#&"-5F-/�)(*2#)+!(J-(#0"-3�
�#515(/,)(-�(�*&/�#0)(-�!�5/5)+-5#)"-3�1#�()*&+,#0+)(+�0�9(/.*-+-3�1#*&J!)"-3�1#� H"&2#0+)(+�!�5/5�#*#$"�)(/0"20+,(�
Q(2#0+)/��	#515(/,)(-/�&+$,(-#0/�
������C������
����� 	#515(/,)(-/�(�*&/�#0)(-/�)(*2#)+!(J-(#0/���5JDE��
��"9+6+)(+�1#&"-5F-/�5/*&+0%0�!�5/5)+�
-5#)"-3�1#�()*&+,#0+)(+�)+�&/�/)+-3�$ 1%0�M��N�
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������C������
���'M�N� 	#515(/,)(-/�(�*&/�#0)(-/�)(*2#)+!(J-(#0/���5JDE��
��"9+6+)(+�1#&"-5F-/�5/*&+0%0�!�5/5)+�
-5#)"-3�1#�()*&+,#0+)(+�)+�&/�/)+-3�$ 1%0�M��N�
������C�����'
����� 	#515(/,)(-/�(�*&/�#0)(-/�)(*2#)+!(J-(#0/���5JDE�'
��"9+6+)(+�*5-5/6%L#0/�1#&"-5F-/�5/*&+�
0%0�)+!#0(/&�5)"-3� !�5/5)+-5#)"-3� 1#� ()*&+,#0+)(+�0�9(/.*-+-3� #6%,)(/� 1#*&J!)"-3�� �+$,#0/� �#515(/,)(-/� *5+Q#0/�
M���*N�1#��#515(+L �/)/�6((�0�*(/-(+-3�
������'��7�
����� 	#515(/,)(-/� (�*&/�#0)(-/�)(*2#)+!(J-(#0/���-3�#)+�!�5/1�!#�+H/)(/9�!�F1/9�/,/2&�"-5)"9��
�-3�#)+�!�5/1�)(/5+9(/�5#)"9�1#&"2(/9�$/5!#D�/1)(9�-5JD-(�)(/$/5!(/-5)"-3�-5"))"-3�
������'���G
����� � *&/�#$ 1#0"��#515(/,)(-�(�*&/�#0)(-�)(*2#)+!(J-(#0"-3���"9+6+)(+�#6%,)/�
������'����
���'M�N� 	#515(/,)(-/� (� *&/�#0)(-/� )(*2#)+!(J-(#0/�� �6%,)/� 0"9+6+)(+� 1#&"-5F-/� )(*2#)+!(J-(#0"-3�
�#515(/,)(-�&+$,(-#0"-3�!�5/5)+-5#)"-3�1#�/,/2&�#/)/�6/&"-5)"-3�*&+-.(��#515(/,-5"-3�
������C���G
���'M�N� � *&/�#$ 1#0"��#515(/,)(-�(�*&/�#0)(-�)(*2#)+!(J-(#0"-3���"9+6+)(+�#6%,)/�
������'4C�
����� 	#515(/,)(-/�(�*&/�#0)(-/�)(*2#)+!(J-(#0/�#*L#)(J&/���"&"-5)/�$+1+)(+�0�0+� )2+-3�0"L+1#�
0+)(+�L 2#0/6#��!#0*&+L/6#�0�0")(2 �50+�-(+�0/0)J&�5)/6#��
������C�'�G�4
��4'���� �!�+0"�#D0(/&,/)(#0/���"9+6+)(+�#6%,)/�(�$+1+)(+��
������C�'�G����
���C� �!�+0"�#D0(/&,/)(#0/���"9+6+)(+�*5-5/6%L#0/���!�+0"�#D0(/&,/)(#0/�1�#6#0/�(� ,(-5)/��
���>��C��C��C
��4C��7� � �)*&+,+-./�/,/2&�"-5)/�)(*2(/6#�)+!(J-(+�����5JDE�C
��!�+015+)(/��
������4��C��4
��4�� � B0(+&L#�(�#D0(/&,/)(/���D0(/&,/)(/�9(/.*-�!�+-"���5/DE�4
��(/.*-+�!�+-"�0/�0)J&�5+-3���
������4G�G� � � �+*&#*#0+)(+�#D0(/&,/)(+���D0(/&,/)(/�+0+�".)/�
������C�'�G������ � �!�+0"�#D0(/&,/)(#0/���5JDE�����
��"9+6+)(+�*5-5/6%L#0/���!�+0"�#D0(/&,/)(#0/�
1#�#D0(/&,/)(+�+0+�".)/6#�
������'�47�� � � �"*&/9"�+0+�".)/6#�#D0(/&,/)(+�/0+2 +-".)/6#�

"�%� �55,�-0@7.,51D�/�/5A1*7@;9,�

– �+� )2(�&/-3)(-5)/�0"2#)+)(+�(�#1$(#� ��#$%&�$ 1#0,+)#�9#)&+H#0"-3��M&#9������������������N��2+1"���+�*5+0+�
4�G��4�����

– �+� )2(�&/-3)(-5)/�0"2#)+)(+�(�#1$(#� ��#$%&�$ 1#0,+)"-3���)*&"& &��/-3)(2(�: 1#0,+)/.���+�*5+0+�������
– �+� )2(�&/-3)(-5)/�0"2#)+)(+�(�#1$(#� �*(/-(�(�()*&+,+-.(���/)&�+,)"��D�#1/2�:+1+0-5#�	#50#.#0"��/-3)(2(�

�)*&+,+-".)/.���������+�*5+0+�����4��
– �+� )2(�&/-3)(-5)/�0"2#)+)(+�(�#1$(#� ��#$%&�$ 1#0,+)"-3���:�-5JDE��
�	#$#&"�()*&+,+-".)/���/*5"&�4
�

�)*&+,+-./�/,/2&�"-5)/�(�!(#� )#-3�#))/�0�$ 1")2+-3�9(/*52+,)"-3���+�*5+0+����������
– �+� )2(�&/-3)(-5)/�0"2#)+)(+�(�#1$(#� ��#$%&�$ 1#0,+)"-3���:�-5JDE��
�	#$#&"�()*&+,+-".)/���/*5"&��
�

�)*&+,+-./�/,/2&�"-5)/�(�!(#� )#-3�#))/�0�$ 1")2+-3� H"&/-5)#D-(�! $,(-5)/.���+�*5+0+���������
– �#�+1)(2�9#)&/�+�/,/2&�"2+������+�*5+0+�4��7����

�� �	�	���
���������������������������������

���� �

 � ��)�S�	��������� �

 � � �*+,-./01����� �

��5/19(#&/9� )()(/.*5/.� *5-5/6%L#0/.� *!/-"Q(2+-.(� &/-3)(-5)/.� M����4N� *F� 0"9+6+)(+� 1#&"-5F-/� 0"2#)+)(+�
(�#1$(#� � �#$%&� 50(F5+)"-3� 5� 2L+1+)(/9� (�9#)&+H/9�/,/9/)&%0� ()*&+,+-.(� /,/2&�"-5)/.� M 2L+1+)(/� 2+$,(� (� !�5/0#1%0��
9#)&+H�#*!�5J& N�0�#$(/2&+-3�2 $+& �#0"-3�#�+5�#$(/2&+-3�$ 1#0)(-&0+�()H")(/�".)/6#���

 �2� 3+43�53-353�+3.64/,5/7�8*+,+�+3.34/39:;,<0��

=���
����������������������	�������	���������������
��	������	
��	�	��������������
������	
���	������������������
�����
�	�������������>�

���������������������

 �?� �*+,-./01�/�+3@*,A�*0B61�0B9C1D;E�����

�*&+,/)(+� 5+0+�&/� 0� )()(/.*5/.� *!/-"Q(2+-.(� &/-3)(-5)/.� *5-5/6%L#0/.� M����4N� 1#&"-5F� 5+*+1� 0"2#)"0+)(+�
(�#1$(#� ��#$%&�50(F5+)"-3�5
�

#  2L+1+)(/9�2+$,(� (�!�5/0#1%0�/,/2&�"-5)"-3����1#&"-5"�0*5"*&2(-3�-5"))#D-(�9+.F-"-3�)+�-/, �0"2#�
)+)(/��#$%&�50(F5+)"-3�5
�

� 2#9!,/&+-.F�0*5"*&2(-3�9+&/�(+L%0�!#&�5/$)"-3�1#�0"2#)+)(+�!#1+)"-3�0"H/.�!�+-��
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� 0"2#)+)(/9�0*5/,2(-3� �#$%&� !#9#-)(-5"-3�0� -/, � !�5"6#&#0+)(+� !#1L#H+� M0� *5-5/6%,)#D-(�
�#$#&"�9 �+�*2(/��D, *+�*2#�*!+0+,)(-5/�9#)&+H�/,/9/)&%0�#*!�5J& �()*&+,+-".)/6#�(&!�N��

�  L#H/)(/9�0*5"*&2(-3�9+&/�(+L%0�0�*!#*%$�(�0�9(/.*- �56#1)"9�5�1#2 9/)&+-.F�&/-3)(-5)F��

� 0"2#)+)(/9� #5)+2#0+)(+� 56#1)/6#� 5� 1#2 9/)&+-.F� &/-3)(-5)F� 0*5"*&2(-3� /,/9/)&%0�0"�
5)+-5#)"-3�0�1#2 9/)&+-.(��

�  L#H/)(/9�1� & �*&+,#0/6#�M1,+�()*&+,+-.(�!�#0+15#)"-3�0�� �2+-3�, $�2+)+L+-3�5+92)(J&"-3N��
 L+&0(+.F-/6#� 1#-/,#0/�0-(F6+)(/� 5+!�#./2&#0+)"-3� !�5/0#1%0� M)!�� 1,+� *(/-(� &/,/()Q#�9+�
&"-5)"-3N��

� 0"2#)+)(/9�#5)+2#0+)(+�56#1)/6#�5�1#2 9/)&+-.F�&/-3)(-5)F�0*5"*&2(-3�0"5)+-5#)"-3�2+�
$,(�(�!�5/0#1%0��

� !�5/!�#0+15/)(/9�0"9+6+)"-3�!�%$�(�$+1+I�#�+5�!#&0(/�15/)(/�!�#&#2#L+9(�20+,(Q(2 .F-"9(�
9#)&#0+)"�/,/9/)&�()*&+,+-.(�/,/2&�"-5)/.��

�1*&J!*&0+�#1�0"9+6+I�!#1+)"-3�0�)()(/.*5/.� *!/-"Q(2+-.(�9#6F�9(/E�9(/.*-/� &",2#�0�!�5"!+12+-3�!�#*&"-3�
�#$%&�#�)(/0(/,2(9�5)+-5/)( ��1,+�2&%�"-3�(*&)(/./�!/0)#DE��H/�!#1*&+0#0/�0"9+6+)(+�$J1F�*!/L)(#)/�!�5"�5+*&#*#0+�
)( �9/&#1�0"2#)+)(+�0")(2+.F-"-3�5�1#D0(+1-5/)(+�#�+5� 5)+)"-3��/6 L�(�5+*+1�*5& 2(�$ 1#0,+)/.��

 �%� 
DA+;+,<6G5/,5/,�/�08/A�8*3;�1043*+DA+:;D;E�/�*0B61�1D.;+3A04D;E��

• ��+-/�&#0+�5"*5F-/�
#  &�5"9+)(/�0�-5"*&#D-(�(�!#�5F12 �*&+)#0(*2+��#$#-5/6#��
# 0"2#)+)(/�-5"))#D-(�50(F5+)"-3�5�,(20(1+-.F�*&+)#0(*2+��#$#-5/6#��
# 0"2#)+)(/�)(/5$J1)"-3�5+$/5!(/-5/I�$3!�)+�*&+)#0(*2+-3��#$#-5"-3�#�+5�0"0(/*5/)(/�5)+2%0�()Q#��

9+-".)#���#*&�5/6+0-5"-3�0#2%L�*&�/Q"�5+6�#H/)(+��
# 5+$/5!(/-5/)(/� !�5/1� 5+$� 15/)(/9� , $� 5)(*5-5/)(/9� 9(/)(+� *&+)#0(F-/6#� 0L+*)#DE� �)0/*&#�

�+S�H"&2#0)(2+��
# 5+$/5!(/-5/)(/�!�5/1�5+$� 15/)(/9� , $�5)(*5-5/)(/9��)(/� �/9#)&#0+)"-3� , $�)(/�0"9(/)(+)"-3�/,/�

9/)&%0�#$(/2& ��
# #6�#15/)(/�&/�/) �$ 1#0"�(�&/�/) �)+�2&%�"9�9#H/�0"*&F!(E�5+6�#H/)(/�1,+�#*%$�!#*&�#))"-3��

• 	#$#&"�&"9-5+*#0/�
#  *&+0(/)(/��!�5/)#*5/)(/�(��#5/$�+)(/�� *5&#0+I��1�+$()�(�!�#*&"-3�� *5&#0+I�)+�2#$"L2+-3��
# 5+$/5!(/-5/)(/�&/�/) �$ 1#0"��

�#*5&�!�+-�&#0+�5"*5F-"-3�(��#$%&�&"9-5+*#0"-3�)(/�!#1,/6+�#1�J$)/.�5+!L+-(/�(�!�5".9 ./�*(J��H/��"2#)+0-+� .FL�
6#�0�#Q/�#0+)/.�-/)(/�5+��/+,(5+-.J�!�5/19(#& �5+9%0(/)(+��

 �&� 3+4D�/�@0-D�*0B61�0B9C1D;E�+3.64/,5/,.�

�� !"��#$%&��2,+*"��#$%&�, $�2+&/6#�(/��#$%&�M2#1"����N
�

�� !"��#$%&
�

�'���������	#$#&"�()*&+,+-".)/�0�$ 1")2+-3�

�,+*"��#$%&
�

�'�4�������	#$#&"�()*&+,+-".)/�/,/2&�"-5)/�

�+&/6#�(/��#$%&
�

�'�444���4�� 	#$#&"�0�5+2�/*(/�#2+$,#0+)(+�/,/2&�"-5)/6#�
�'�44������� 	#$#&"�0�5+2�/*(/�()*&+,+-.(�/,/2&�"-5)"-3�
�'�4'4������ �)*&+,+-".)/��#$#&"�/,/2&�#&/-3)(-5)/�
�'�47������� �))/�()*&+,+-./�/,/2&�"-5)/�

 �H� 	@*,FG,5/3�80-A13404,#�-,P/5/;9,�

�2�/D,/)(+�!#1+)/�0�)()(/.*5/.�*5-5/6%L#0/.�*!/-"Q(2+-.(�&/-3)(-5)/.�M����4N�*F�56#1)/�5�#1!#0(/1)(9(�)#�9+9(�
#�+5�#2�/D,/)(+9(�!#1+)"9(�0����U�"9+6+)(+�#6%,)/V��!2&�4����+�&+2H/�!#1+)"9(�!#)(H/.
�

�8*0B313�1,;E5/;+53�R�1#2 9/)&�*&0(/�15+.F-"�!�5"1+&)#DE�1+)/�0"�#$ �1#�#2�/D,#)/6#�#$*5+� �5+*&#*#0+�
)(+���+0(/�+� *&+,/)(+�&/-3)(-5)/��-#�1#�0"9+6+I�!#1*&+0#0"-3�0"�#$ �#�+5�9/&#1"2J�$+1+I�1,+�!#&0(/�15/)(+�&"-3�
0"9+6+I��

�,@G3*3;93�+<0-50F;/�R�1#2 9/)&�0�Q#�9(/�#D0(+1-5/)(+�0"1+)"�!�5/5�!�#1 -/)&+��*&0(/�15+.F-"�56#1)#DE�5�
2�"&/�(+9(� #2�/D,#)"9(� #1!#0(/1)(9(� +2&+9(� !�+0)"9(�� )#�9+9(�� !�5/!(*+9(��0"9#6+9(� , $� *!/-"Q(2+-.F� &/-3)(-5)F�
1,+�1+)/6#�9+&/�(+L �, $�0"�#$ ��
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�,*1DP/@31�+<0-50F;/�R�1#2 9/)&�0"1+)"�!�5/5� !#0+H)(#)F�./1)#*&2J�$+1+.F-F�M-/�&"Q(2 .F-FN��*&0(/�15+.F-"�
56#1)#DE� 5�2�"&/�(+9(� #2�/D,#)"9(� #1!#0(/1)(9(� +2&+9(� !�+0)"9(�� )#�9+9(�� !�5/!(*+9(��0"9#6+9(� , $� *!/-"Q(2+-.F�
&/-3)(-5)F�1,+�$+1+)/6#�9+&/�(+L �, $�0"�#$ ��

�+CFI�;+D553�R�!�5/0%1�, $�())"�/,/9/)&�!�5/0#15F-"��0-3#15F-"�0�*2L+1�()*&+,+-.(�/,/2&�"-5)/.�, $� �5F15/�
)(+��2&%�"�0�0+� )2+-3�)#�9+,)/.�!�+-"� ()*&+,+-.(�/,/2&�"-5)/.�9#H/�$"E�!#1�)+!(J-(/9�+�)(/�*!/L)(+�Q )2-.(�!�5/0#1 �
#-3�#))/6#�M!�5/0#1"�#-3�#))/����(�����)(/�*F�-5JD-(F�-5"))FN��

�0O:;+,5/3�4D*64534;+,�R�/,/2&�"-5)/�!#LF-5/)(/�-5JD-(�!�5/0#15F-"-3�1#*&J!)"-3�, $�#$-"-3�0�-/, �0"�%0�
)+)(+�!#&/)-.+L ���

�3BG,�/�8*+,40-D�R�9+&/�(+L"�*L HF-/�1#�1#*&+�-5+)(+�/)/�6((�/,/2&�"-5)/.��*"6)+L%0��(9! ,*%0�/,/2&�"-5)"-3�0�
0"$�+)/�9(/.*-/���

	A8*+C1� /5A13G3;D95D� -0� @3BG/� /� 8*+,40-64� R� 5/*!%L� 9+&/�(+L%0� 1#1+&2#0"-3�� *&#*#0+)"-3� !�5"�  2L+1+)( �
!�5/0#1%0�� L+&0(+.F-"�(-3�9#)&+H�#�+5�1#&+�-(/�0�!�5"!+12 �+0+�((��5+$/5!(/-5+.F-"�!�5/1� *52#15/)(+9(��0"&"-5+.F-"�
&�+*"�-(F6%0��%0)#,/6L"-3�!�5/0#1%0�(&!��

�*+:-+,5/3�,G,@1*D;+5,�R�0*5/,2(/� �5F15/)(+� (�/,/9/)&"� ()*&+,+-.(�/,/2&�"-5)/.�!�5/5)+-5#)/�1#�0"&0+�5+)(+��
!�5/2*5&+L-+)(+��!�5/*"L+)(+���#515(+L �, $�0"2#�5"*&+)(+�/)/�6((�/,/2&�"-5)/.��

	-B/0*5/@/�,5,*<//�,G,@1*D;+5,9�R� �5F15/)(+�!�5/5)+-5#)/�1#�!�5/&0+�5+)(+�/)/�6((�/,/2&�"-5)/.�0�())F�Q#�9J�
/)/�6((�MD0(+&L#��-(/!L#��/)/�6(J�9/-3+)(-5)F�(&!�N��

�G3A3�0;E*0550F;/�R� 9#0)/�#5)+-5/)(/��#2�/D,+.F-/�9#H,(0#D-(�#-3�#))/� �5F15/)(+��5/�056,J1 �)+�./6#�-/�
-3"�$ 1#0"��!�5"�$/5!#D�/1)(9�1#&"2 ��

�108/,M�0;E*05D����R�#2�/D,#)+�0�������C�'��
������ 9#0)+�9(+�+�#-3�#)"�!�5/1�1#&"2(/9�/,/9/)&%0�()*&+�
,+-.(�/,/2&�"-5)/.�#�+5�!�5/1�!�5/1#*&+)(/9�*(J�-(+L�*&+L"-3��0)(2+)(/9�-(/-5"�M*5-5/6%,)(/�0#1"N�(�6+5%0��+�2&%�F�5+!/0�
)(+�#1!#0(/1)(+�#$ 1#0+��

	B46-�/5A13G3;9/�,G,@1*D;+5,9�R�5/*!%L�/,/9/)&%0�!#LF-5#)"-3�!#D�/1)(#�, $�$/5!#D�/1)(#�5/�T�%1L/9�/)/�6((�
/,/2&�"-5)/.� 5+�!#9#-F�-3�#)(#)/6#�!�5/1�!�5/&JH/)(/9�0*!%,)"9�5+$/5!(/-5/)(/9��2#9!,/& �#1!#0(/1)(#�!#LF-5#�
)"-3�!�5/0#1%0�/,/2&�"-5)"-3����*2L+1�#$0#1 �/,/2&�"-5)/6#�0-3#15F�!�5/0#1"�!#1�)+!(J-(/9��!�5/0#1"�#-3�#))/�
#�+5�0*5/,2(/� �5F15/)(+�59(/)(+.F-/�!+�+9/&�"�/,/2&�"-5)/�#$0#1 ���#515(/,-5/��*&/�#0)(-5/�(�*"6)+,(5+-".)/��50(F5+)/�
5�1+)"9�! )2&/9�5+*(,+)(+�0�/)/�6(J�M5+$/5!(/-5/)(/9N��

�*+D<010435/,�80-O0K3�R�5/*!%L�-5"))#D-(�0"2#)"0+)"-3�!�5/1�5+9#-#0+)(/9�#*!�5J& �()*&+,+-".)/6#�� �5F�
15/)(+�/,/2&�"-5)/6#��#1$(#�)(2+�/)/�6((�/,/2&�"-5)/.�� 2L+1+)(/9�2+$,(�(�!�5/0#1%0�9+.F-"�)+�-/, �5+!/0)(/)(/�9#H,(�
0#D-(�(-3�5+9#-#0+)(+�56#1)(/�5�1#2 9/)&+-.F��

 �"� 	<6G5,�4D.3<35/3�-01D;+:;,�*0B61�

�"2#)+0-+� �#$%&� ./*&�#1!#0(/15(+,)"� 5+� .+2#DE� (-3�0"2#)+)(+�#�+5� 5+� 56#1)#DE� 5�1#2 9/)&+-.F�!�#./2&#0F��
*!/-"Q(2+-.+9(� &/-3)(-5)"9(� (�!#,/-/)(+9(� �)*!/2&#�+�)+15#� ���6%,)/�0"9+6+)(+�1#&"-5F-/��#$%&�!#1+)#�0����U�"�
9+6+)(+�#6%,)/V�!2&��4�7��

 �J� �0@7.,513;93�*0B61�.0513K04D;E�

�#2 9/)&+-.J��#$%&�9#)&+H#0"-3�/,/9/)&%0�()*&+,+-.(�/,/2&�"-5)/.�*&+)#0(F
�
# !�#./2&� $ 1#0,+)"� (� 0"2#)+0-5"� 0� 5+2�/*(/� 0")(2+.F-"9� 5� �#5!#�5F15/)(+� �()(*&�+� �)Q�+*&� 2& �"�

5���������������0�*!�+0(/�*5-5/6%L#0/6#�5+2�/* �(�Q#�9"�1#2 9/)&+-.(�!�#./2&#0/.��*!/-"Q(2+-.(�&/-3�
)(-5)"-3�0"2#)+)(+� (�#1$(#� � �#$%&� $ 1#0,+)"-3� #�+5� !�#6�+9 � Q )2-.#)+,)#� H"&2#0/6#� M�5�� ��� 5�
����������������!#5����7��59(+)��5�����5����'�������7'��!#5��CC�N��

# *!/-"Q(2+-./�&/-3)(-5)/�0"2#)+)(+�(�#1$(#� ��#$%&�M#$,(6+&#�".)/�0�!�5"!+12 �5+9%0(/I�! $,(-5)"-3N��
*!#�5F15#)/�56#1)(/�5��#5!#�5F15/)(/9��()(*&�+��)Q�+*&� 2& �"�5�1)(+���������������0�*!�+0(/�*5-5/6%�
L#0/6#�5+2�/* �(�Q#�9"�1#2 9/)&+-.(�!�#./2&#0/.��*!/-"Q(2+-.(�&/-3)(-5)"-3�0"2#)+)(+�(�#1$(#� ��#$%&�
$ 1#0,+)"-3�#�+5�!�#6�+9 �Q )2-.#)+,)#� H"&2#0/6#�M�5�����5�����������������!#5����7��59(+)��5�����
5����'�������7'��!#5��CC�N��

# 15(/))(2� $ 1#0"� !�#0+15#)"� 56#1)(/� 5� �#5!#�5F15/)(/9��()(*&�+� �)Q�+*&� 2& �"� 5� 1)(+� �C� -5/�0-+�
��������0�*!�+0(/�15(/))(2+�$ 1#0"��9#)&+H �(��#5$(%�2(��&+$,(-"�()Q#�9+-".)/.�#�+5�#6L#*5/)(+�5+0(/�
�+.F-/6#�1+)/�1#&"-5F-/�$/5!(/-5/I*&0+�!�+-"� (�#-3�#)"�51�#0(+�M�5�����5������������4�G��!#5���'��5�
!%T)(/.*5"9(�59(+)+9(N��

# 1#2 9/)&"� D0(+1-5F-/� #� 1#! *5-5/)( � 1#� #$�#& � (� !#0*5/-3)/6#� , $� ./1)#*&2#0/6#� 5+*&#*#0+)(+�
 H"&"-3�0"�#$%0�$ 1#0,+)"-3��56#1)(/�5� *&+0F�5�4C�20(/&)(+���������#�0"�#$+-3�$ 1#0,+)"-3�M�5��
���5����������������!#5��GG4N��2+�&"�&/-3)(-5)/�0"�#$%0�, $�5+,/-/)(+�!�#1 -/)&%0�1#&"-5F-/�*&#*#0+�
)(+�0"�#$%0��

# !�#&#2#L"� #1$(#�%0� -5JD-(#0"-3�� 2#I-#0"-3� #�+5� �#$%&� 5+)(2+.F-"-3� (�  ,/6+.F-"-3� 5+2�"-( �
5�5+LF-5#)"9(�!�#&#2#L+9(�5�$+1+I�2#)&�#,)"-3��
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# 1#2 9/)&+-.+�!#0"2#)+0-5+�M56#1)(/�5�+�&�����!2&�4�� *&+0"���+0#�$ 1#0,+)/�5�1)(+�7�,(!-+�4�������R�
�5�����5��������������7��!#5����4C�5�!%T)(/.*5"9(�59(+)+9(N��

�#)&+H� /,/9/)&%0� ()*&+,+-.(� /,/2&�"-5)/.� )+,/H"� 0"2#)"0+E� )+� !#1*&+0(/� 1#2 9/)&+-.(� !�#./2&#0/.�
(�*5-5/6%L#0/.�*!/-"Q(2+-.(�&/-3)(-5)/.�0"2#)+)(+�(�#1$(#� ��#$%&�9#)&+H#0"-3��#!�+-#0+)"-3�1,+�2#)2�/&)/6#�!�5/1�
9(#& �5+9%0(/)(+��

2� 
���������	��������
�����
	�������������
�

�*5/,2(/�)+50"�0L+*)/�!�#1 2&%0�(�9+&/�(+L%0�!�5"0#L+)/�0�*!/-"Q(2+-.(�*L HF� *&+,/)( �!#HF1+)/6#�*&+)1+�1 �
0"2#)+)(+�(�#2�/D,/)(+�0L+D-(0#D-(�(�0"9#6%0�&/-3)(-5)"-3�5+L#H#)"-3�0�1#2 9/)&+-.(�&/-3)(-5)/.�1,+�!�#./2&#0+)"-3�
�#50(F5+I��
� �#! *5-5+�*(J�5+9(/*5-5/)(/��#50(F5+I�0�#!+�-( �#�!�#1 2&"�M0"�#$"N�())"-3�!�#1 -/)&%0�!#1�0+� )2(/9
�

# *!/L)(+)(+�&"-3�*+9"-3�0L+D-(0#D-(�&/-3)(-5)"-3��
# !�5/1*&+0(/)(+�5+9(/))"-3��#50(F5+I�)+�!(D9(/�M1+)/�&/-3)(-5)/��+&/*&"��1#! *5-5/)(+�1#�*&#*#0+)(+��

 5"*2+)(/�+2-/!&+-.(�!�#./2&+)&+N��
�6%,)/�0"9+6+)(+�1#&"-5F-/�0L+D-(0#D-(�9+&/�(+L%0�� (-3�!#5"*2(0+)(+� (� *2L+1#0+)(+�!#1+)#�0����U�"9+6+)(+�

#6%,)/V���
�#�0"2#)+)(+�(�9#)&+H �()*&+,+-.(�� �5F15/I�/,/2&�"-5)"-3�(�#1$(#�)(2%0�/)/�6((�/,/2&�"-5)/.�0�#$(/2&+-3�$ 1#0�

,+)"-3�)+,/H"� *&#*#0+E�!�5/0#1"��2+$,/��#*!�5J&�#�+5�+!+�+& �J� (� �5F15/)(+�/,/2&�"-5)/�!#*(+1+.F-/�1#! *5-5/)(/�1#�
*&#*#0+)(+�0�$ 1#0)(-&0(/��

�+�1#! *5-5#)/�1#�#$�#& �(�*&#*#0+)(+� 5)+./�*(J�0"�#$"��1,+�2&%�"-3�!�#1 -/)&�, $�./6#� !#0+H)(#)"�!�5/1*&+�
0(-(/,
�

# 1#2#)+L�#-/)"�56#1)#D-(�5�0"9+6+)(+9(�1#2 9/)& �#1)(/*(/)(+�0/1L 6�#2�/D,#)/6#�*"*&/9 �#-/)"�
56#1)#D-(��

# 0"1+L�1/2,+�+-.J�56#1)#D-(�5�1#2 9/)&+9(�#1)(/*(/)(+��&+2(9(�.+2
�53+�9#)(5#0+)/�*!/-"Q(2+-./�&/-3�
)(-5)/��)#�9"�#!�+-#0+)/�!�5/5��(J15")+�#1#0F��#9(*.J��,/2&�#&/-3)(-5)F�M���N�(�0!�#0+15#)/�1#�
5$(#� ��#,*2(-3��#�9��)#�9"�2�+.#0/�#!�+-#0+)/�5� 056,J1)(/)(/9�!�5/!(*%0�$/5!(/-5/I*&0+��(J�
15")+�#1#0/.��#9(*.(�1*����5/!(*%0��#&"-5F-"-3��+&0(/�15/)(+��!�5J& ��,/2&�"-5)/6#�M���N��+!�#$+&"�
&/-3)(-5)/��

# #5)+2#0+L�0"�#$"�5)+2(/9����, $�5)+2(/9�$ 1#0,+)"9�:�56#1)(/�5�#$#0(F5 .F-"9(�!�5/!(*+9(��
# 0"1+L� 1/2,+�+-.J� 56#1)#D-(� 5�  5)+)"9(� �/6 L+9(� *5& 2(� $ 1#0,+)/.�� 1,+� 0"�#$ �  9(/*5-5#)/6#�

0�#2�/D,#)"9�!�5/5��#9(*.J�� �#!/.*2F�0"2+5(/�0"�#$%0�9+.F-"-3�)(/0(/,2(/�5)+-5/)(/�1,+�51�#0(+�
(�$/5!(/-5/I*&0+��

# 0"1+L�#D0(+1-5/)(/��H/�5+!/0)(#)#�56#1)#DE�0"�#$ �$ 1#0,+)/6#��1#! *5-5#)/6#�1#�./1)#*&2#0/�
6#� 5+*&#*#0+)(+� 0� #$(/2-(/� $ 1#0,+)"9�� 5� ()1"0(1 +,)F� 1#2 9/)&+-.F� !�#./2&#0F�� *!#�5F15#)F�
!�5/5�!�#./2&+)&+�#$(/2& �, $�5�)(9� 56#1)(#)F��

� �+*&#*#0+)(/�())"-3�0"�#$%0��0"H/.�)(/0"9(/)(#)"-3��./*&�9#H,(0/�!#1�0+� )2(/9�!#*(+1+)(+�!�5/5�)(/�1#�
! *5-5/)(+�1#� *&#*#0+)(+�0�$ 1#0)(-&0(/� (� 056,J1)(/)(+� (-3�0�5+&0(/�15#)"9�!�#./2-(/�1#&"-5F-"9�9#)&+H � �5F�
15/I�/,/2&�#/)/�6/&"-5)"-3�0�#$(/2-(/�$ 1#0,+)"9��

2� � �0-+39,�.31,*/3O64�

�*5"*&2(/�9+&/�(+L"�1#�0"2#)+)(+�()*&+,+-.(�/,/2&�"-5)/.�!#0())"�#1!#0(+1+E�0"9+6+)(#9�5+0+�&"9�0�1#2 �
9/)&+-3�#1)(/*(/)(+�M)#�9+-3��+!�#$+&+-3�&/-3)(-5)"-3N��

2� � � �3BG,�/�8*+,40-D�

�+,/-+�*(J��+$"�2+$,/�/)/�6/&"-5)/� 2L+1+)/�0�$ 1")2+-3�!#*(+1+L"�(5#,+-.J�06�0"9#6%0�1,+��#15+. �!#9(/*5�
-5/)(+�(�!#0L#2J�#-3�#))F���

=+2#�9+&/�(+L"�!�5/0#15F-/�9#H)+�*&#*#0+E�9(/1T�(�+, 9()( 9��,(-5$+�H"L
�4��������'���+!(J-(+�5)+9(#)#0/�1,+�
,()((�2+$,#0"-3���CS4�2���+�!�5/2�#./�H"L
�4C�1#�4����99W��

��5/0#1"� ()*&+,+-".)/� )+,/H"� *&#*#0+E� (5#,#0+)/� , $� 5� (5#,+-.F� (� !#0L#2F� #-3�#))F� 1#�  2L+1+)(+� )+� *&+L/��
0�#*L#)+-3�, $�$/5��2,/.#)"-3�1#�$/5!#D�/1)(#�1#�!#1L#H+�, $� 2L+1+)"-3�)+�,()2+-3�)#D)"-3��+�&+2H/�)+&")2#0#��0&")�
2#0#�, $�!#1�&")2(/9X�(,#DE�H"L�5+,/H"�#1�!�5/5)+-5/)(+�1+)/6#��#15+. �!�5/0#1 ��

�+!(J-(+� 5)+9(#)#0/� (5#,+-.(� 0")#*5F
� ���S����� ���S'���� �'�S7'��� C��S4���� �� 0� 5+,/H)#D-(� #1� 0"9#6%0��
!�5/2�#./�  2L+1+)"-3� !�5/0#1%0�9#6F�0")#*(E� M���'N� ���� 1#� ����99W�� !�5"� -5"9� 5+*(,+)(/� /)/�6/&"-5)/� $ 1")2%0�
0"9+6+�*&#*#0+)(+�!�5/2�#. �9()(9+,)/6#�4�'�99W��

=+2#�9+&/�(+L"�!�5/0#15F-/�9#H)+�*&#*#0+E�9(/1T�(�+, 9()( 9��!�5"�-5"9�1,+�!�5/2�#. �H"L�1#�4��99W�)+,/H"�
*&#*#0+E�#$#0(F52#0#�!�5/0#1"�9(/15(+)/��
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2� �2� 	A8*+C1�/5A13G3;D95D�-0�@3BG/�/�8*+,40-64�

��5/! *&"�2+$,#0/�(�#*L#)"�2�+0J15(�R�0�!�5"!+12 �!#15(+L �$ 1")2 �)+�*&�/Q"�!#H+�#0/��0�9(/.*-+-3�!�5/.D-(+�
2+$,(�9(J15"� *&�/Q+9(� , $�1,+�#-3�#)"� (5#,+-.(� !�5/0#1%0�!�5"�!�5/.D-(+-3�!�5/5� D-(+)2(� 2#)*&� 2-.(�0*!#�-5"-3�)+,/H"�
*&#*#0+E�!�5/! *&"�#-3�#))/���+$,/�(�!�5/0#1"� 2L+1+)/�$/5!#D�/1)(#�)+�!#1L#15/�)+,/H"�-3�#)(E�!#!�5/5�*&#*#0+)(/�
#*L#)�M� �"�()*&+,+-".)/��,(*&0"�!#1L#6#0/N��

��+$()2(� ()*&+,+-".)/�0"2#)+)/�5�!/�Q#�#0+)"-3� &+D9�*&+,#0"-3� , $�+, 9()(#0"-3� .+2#�9#-#0+)/�*"*&/9#0#�
, $� *+9#)#D)/� *&+)#0(F� #*!�5J&� �%H)"-3� /,/9/)&%0� ()*&+,+-.(� /,/2&�"-5)/.�� �#50+,+.F� )+� *0#$#1)/� 9#-#0+)(/� )(/�
&",2#�2+$,(� (�!�5/0#1%0��+,/�&+2H/� ())/6#�0"!#*+H/)(+��1#1+&2#0#�L+&0#�5�)(-3�$ 1#0+E�*2#9!,(2#0+)/�-(F6(�1�+$()�
2#0/���

2� �?� �DA1,.D�.0;79:;,�8*+,40-D#�@3BG,#�/5A13G3;9,�4/:+@04,�/�0A8*+C1��

�-30"&"�1#�9#-#0+)(+�2+$,(�(�!�5/0#1%0�R�2,()#0+)/�0�#&0#�5/�5�/,/9/)&/9�&�5"9+.F-"9�*&+L"9�, $�5+-(*2#�
0"9�� 0$(.+)/� (�9#-#0+)/� 1#� ())"-3� /,/9/)&%0� )!�� !+*2(� 5+-(*2#0/� , $�  -30"&"� 2+$,#0/� !�5"2�J-+)/X� *&#*#0+)/�
6L%0)(/�5�&0#�5"0�*5& -5)"-3�M)(/2&%�/�/,/9/)&"�9#6F�$"E�0"2#)+)/�&+2H/�5�9/&+,(N��

�-30"&"�1#�� ��()*&+,+-".)"-3�R�0"2#)+)/�5�&0#�5"0�(�0�&"!#0(/,2#D-(+-3�&+2(-3�.+2�� �"�()*&+,+-".)/�R�9#-#0+�
)(/�� �"�!#!�5/5�0-(*2+)(/�, $�!�5"2�J-+)(/�M#&0+�&/�, $�5+9"2+)/N���

�#I-%02(�2+$,#0/��5+-(*2(�(�2#)/2&#�"�0"2#)+)/�5�9+&/�(+L%0�1#$�5/�!�5/0#15F-"-3�!�F1�/,/2&�"-5)"�.+2�+, �
9()( 9��9(/1T��9#*(F15��9#)&#0+)/�!#!�5/5�5+-(*2+)(/��*2�J-+)(/�, $�, &#0+)(/X�(-3�5+*&#*#0+)(/� L+&0(+�!#1LF-5+)(/�(�
 9#H,(0(+�0(/,#2�#&)/�#1LF-5+)(/� (�!�5"LF-5+)(/�!�5/0#1%0�1#�()*&+,+-.(�$/5�2#)(/-5)#D-(�2+H1#�+5#0/6#�!�5"6#&#0+�
)(+�2#I-%0�!�5/0#1 �#�+5� 9#H,(0(+�*"*&/9#0/�(5#,#0+)(/�5+�!#9#-F�#*L#)�(5#,+-".)"-3���

�#5#*&+L"�#*!�5J&�R� L+&0(+�9#)&+H�(�50(J2*5+�$/5!(/-5/I*&0#�#$*L 6(X�0"�%H)(E�9#H)+�2(,2+�6� !�9+&/�(+L%0
�
#5)+-5)(2(�!�5/0#1%0��1L+0)(-/��5LF-52(�(�*5")"��5+-(*2(�#-3�#))/�(&!��

2� �%� �8*+C1�/5A13G3;D95D�

8F-5)(2(� #6%,)/6#� !�5/5)+-5/)(+� 0"2#)+)/� 1,+� !#&�5/$� ()*&+,+-.(� !#1&")2#0"-3�� )+&")2#0"-3� (�)+&")2#0F� R�
0&")2#0"-3��8F-5)(2(�!#1&")2#0/�!#0())"�$"E�!�5"*&#*#0+)/�1#�()*&+,#0+)(+�0�! *52+-3�YC��99�5+�!#9#-F�02�J&%0�
, $�U!+5 �2%0V��8F-5)(2(�)+&")2#0/�(�)+&")2#0F���0&")2#0/�!�5"6#&#0+)/�*F�1#�()*&+,#0+)(+�$/5!#D�/1)(#�)+�!#1L#H �
MD-(+)(/N�5+�!#9#-F�02�J&%0�, $�!�5"2,/.+)/��

�+-(*2(�1#�LF-5/)(+�!�5/0#1%0�!#0())"� 9#H,(0(+E�0!�#0+15/)(/�!�5/0#1 �#�!�5/2�#. �4���Z���'�99����$ 1#�
0"�LF-5)(2%0�!#0())"�$"E�0"2#)+)/�5�9+&/�(+L%0�)(/!+,)"-3�, $�)(/!#1&�5"9 .F-"-3�!L#9(/)(+��

�#1*&+0#0/�1+)/�&/-3)(-5)/
�
# )+!(J-(/�5)+9(#)#0/
��'��X�'��>5��
# !�F1�5)+9(#)#0"
�1#�4����
# *&#!(/I�#-3�#)"�0�0"2#)+)( �50"2L"9
�9()(9 9�����[��
# *&#!(/I�#-3�#)"�0�0"2#)+)( �*5-5/,)"9
�9()(9 9��������

�)(+51+�0&"2#0/�#6%,)/6#�!�5/5)+-5/)(+�1#�9#)&+H �0�()*&+,+-.+-3�!#1&")2#0"-3��)+&")2#0"-3�(�)+&")2#0#�
0&")2#0"-3���)(+51+�!#1&")2#0/�4�Q+5#0/�!#0())"�5#*&+E�0"!#*+H#)/�0�*&"2�#-3�#))"� (�!�5"*&#*#0+)/�1#� ()*&+,#�
0+)(+�0�! *52+-3�YC��99�5+�!#9#-F�02�J&%0�, $�U!+5 �2%0V���)(+51+�)+&")2#0/�(�)+&")2#0F���0&")2#0/�4�Q+5#0/�
!#0())"� $"E� 0"!#*+H#)/� 0� *&"2� #-3�#))"� (�!�5"*&#*#0+)/� 1#� ()*&+,#0+)(+� $/5!#D�/1)(/6#� )+� !#1L#H � 5+� !#9#-F�
02�J&%0�, $�!�5"2,/.+)/��

�)(+51+�)+&")2#0/���Q+5#0/�9 *5F�$"E�!�5"*&#*#0+)/�1#�'�-(#� H"L#0"-3�!�5/0#1%0��0�&"9�1#�!#1LF-5/)(+�
*&"2 �#-3�#))/6#�#�+5�)/ &�+,)/6#��

�+-(*2(�1#�!#LF-5/)(+�!�5/0#1%0�0())"� 9#H,(0(+E�0!�#0+15/)(/�!�5/0#1%0�#�!�5/2�#. �#1�4�'�Z�4����99��
0�5+,/H)#D-(�#1�5+()*&+,#0+)/.�9#-"� (��#15+. �6)(+51+�0&"2#0/6#���$ 1#0"�6)(+51�)+,/H"�0"2#)+E�5�9+&/�(+L%0�)(/�
!+,)"-3�, $�)(/!#1&�5"9 .F-"-3�!L#9(/)(+��

�#1*&+0#0/�1+)/�&/-3)(-5)/�6)(+51
�
# )+!(J-(/�5)+9(#)#0/
��'���, $��'��S����X�'��>5��
# !�F1�5)+9(#)#0"
�4���4C�1,+�6)(+51�4�Q+5#0"-3��
# !�F1�5)+9(#)#0"
�4C�1#�C��1,+�6)(+51���Q+5#0"-3��
# *&#!(/I�#-3�#)"�0�0"2#)+)( �50"2L"9
�9()(9 9�����[��
# *&#!(/I�#-3�#)"�0�0"2#)+)( �*5-5/,)"9
�9()(9 9��������

2� �&� �8*+C1�0F4/,1G,5/04D�

�#)&+H� #!�+0�#D0(/&,/)(#0"-3� )+,/H"�0"2#)"0+E� )+� !#1*&+0(/� !�#./2& � #D0(/&,/)(+� #�+5� 1#2 9/)&+-.(� &/-3�
)(-5)/.�#!�+0�#D0(/&,/)(#0"-3��5+0(/�+.F-"-3�-#�)+.9)(/.
�

# 1#$%��#!�+0�(�T�%1/L�D0(+&L+��
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# !,+)��#59(/*5-5/)(+�#!�+0��
# !,+)�()*&+,+-.(�5+*(,+.F-/.�#!�+0"��

�!�+0"� #D0(/&,/)(#0/� )+,/H"� 1#$(/�+E� 5� 2+&+,#6%0� !�#1 -/)&%0�� #1!#0(/1)(#� 1#� !#&�5/$� #D0(/&,/)(#0"-3�
!#9(/*5-5/)(+�(�0+� )2%0�D�#1#0(*2#0"-3�R�0"*&J! .F�0�-5&/�/-3�2,+*+-3�#-3�#))#D-(�!�5/1�!#�+H/)(/9�/,/2&�"-5)"9�
#5)+-5#)"-3����������������

�"! *&"� * Q(&#0/� (� D-(/))/� !#0())"� $"E� !�5"*&#*#0+)/� 1#� ()*&+,#0+)(+� #!�+0� #D0(/&,/)(#0"-3�� !�5"� -5"9�
!�5/2�%.�!�5/0#1%0� L#H#)"-3�)+�*&+L/�)(/�9#H/�$"E�9)(/.*5"�#1�4�99��+�)+!(J-(/�(5#,+-.(�)(/�9#H/�$"E�9)(/.*5/�#1�7'��
���./D,(�!�5/0#1"� 2L+1+)/�*F�0�� �2+-3�*&+,#0"-3�, $�#&0#�+-3�!�/Q+$�"2#0+)"-3�/,/9/)&%0�$ 1#0,+)"-3�#�+5�������
0�!#5#*&+L"-3�!�5"!+12+-3��

2�2� 
3*75@/�8*+D9C;/3�53�B7-04C�.31,*/3O64�-0�*0B61�.0513K04D;E�

�"�#$"�1#��#$%&�9#)&+H#0"-3�9#6F�$"E�!�5".J&/�)+�$ 1#0J��./D,(�*!/L)(+.F�)+*&J! .F-/�0+� )2(
�
# *F�56#1)/�5�(-3�0"*5-5/6%,)(/)(/9�(�-3+�+2&/�"*&"2F�!#1+)F�0�1#2 9/)&+-.(�!�#./2&#0/.�(�*!/-"Q(2+-.(�

&/-3)(-5)/.�M*5-5/6%L#0/.N�����4��
# *F�0L+D-(0(/�#5)+2#0+)/�(�#!+2#0+)/��
# *!/L)(+.F�0"9+6+)/�0L+D-(0#D-(�0*2+5+)/�#1!#0(/1)(9(�1#2 9/)&+9(�#1)(/*(/)(+��
# !�#1 -/)&�1#*&+�-5"L� 1#2 9/)&"� D0(+1-5F-/�#�1#! *5-5/)( �1#�#$�#& � (� !#0*5/-3)/6#� , $� ./1)#*&�

2#0/6#�5+*&#*#0+)(+��+�0�#1)(/*(/)( �1#�Q+$�"-5)(/�!�5"6#&#0+)"-3�!�/Q+$�"2+&%0��%0)(/H�2+�&"�2+�
&+,#6#0/�0"�#$%0�, $�Q(�9#0/�0"&"-5)/�*&#*#0+)(+�0"�#$%0��

�(/1#! *5-5+,)/� ./*&� *&#*#0+)(/� 1#� �#$%&� 9#)&+H#0"-3� R� 0"�#$%0� (� 9+&/�(+L%0� )(/5)+)/6#� !#-3#15/)(+��
��5".J-(/�9+&/�(+L%0�(�0"�#$%0�)+�$ 1#0J�!#0())#�$"E�!#&0(/�15#)/�0!(*/9�1#�15(/))(2+�$ 1#0"��

2�?� 
3*75@/�8*+,;E04D435/3�.31,*/3O64�-0�.0513K7�/5A13G3;9/�

�*5"*&2(/�9+&/�(+L"�!+2#0+)/�!#0())"�$"E�!�5/-3#0"0+)/�(�9+6+5")#0+)/�56#1)(/�5� ()*&� 2-.F�!�#1 -/)&+�
#�+5�0"9+6+)(+9(�#1!#0(/1)(-3�)#�9��
� ��*5-5/6%,)#D-(�2+$,/�(�!�5/0#1"�)+,/H"�!�5/-3#0"0+E�)+�$J$)+-3�M#5)+-5/)(/�U:VN�, $�0�2�FH2+-3�M#5)+-5/�
)(/�U�VN��2#I-/�!�5/0#1%0�!�#1 -/)&�5+$/5!(/-5+�!�5/1�!�5/1#*&+0+)(/9�*(J�0(,6#-(�1#�0/0)F&�5�(�0"!�#0+15+�!#5+�
#!+2#0+)(/�1,+� L+&0(/)(+�2#)&�#,(�!+�+9/&�%0�M-(F6L#DE�H"L��!�5/2�%.N���
� �#5#*&+L"� *!�5J&�� #*!�5J&� (� #!�+0"� #D0(/&,/)(#0/� 0�+5� 5� #*!�5J&/9� !#9#-)(-5"9� )+,/H"� !�5/-3#0"0+E�
0�#�"6()+,)"-3�#!+2#0+)(+-3��2+�&#)+-3��#!+2#0+)(+-3�Q#,(#0"-3���5-5/6%,)(/�)+,/H"�-3�#)(E�!�5/1�0!L"0+9(�+&9#*Q/�
�"-5)"9(
�1/*5-5/9��9�#5/9�#�+5�5+0(,6#-/)(/9��

�#9(/*5-5/)(/� 9+6+5")#0/� 1#� !�5/-3#0"0+)(+� 0"�#$%0� #!+2#0+)"-3� !#0())#� $"E� * -3/� (� 5+$/5!(/-5#)/�
!�5/1�5+0(,6#-/)(/9��

?� 
���������	������������)��#������������)����

� �"2#)+0-+�./*&�5#$#0(F5+)"�1#� H"0+)(+�./1")(/�&+2(/6#�*!�5J& ��2&%�"�)(/�*!#0#1 ./�)(/2#�5"*&)/6#�0!L"0 �
)+�.+2#DE�0"2#)"0+)"-3��#$%&���

� � �(-5$+� (� 0"1+.)#DE� *!�5J& � $J15(/� 60+�+)&#0+E� !�5/!�#0+15/)(/� �#$%&�� 56#1)(/� 5�5+*+1+9(� #2�/D,#)"9(�
0�1#2 9/)&+-.(�!�#./2&#0/.����������(�0*2+5+)(+-3��)*!/2&#�+�)+15#� �0�&/�9()(/�!�5/0(15(+)"9� 9#0F��

� � �"2#)+0-+� 1#*&+�-5"� �)*!/2&#�#0(� )+15#� � 2#!(/� 1#2 9/)&%0� !#&0(/�15+.F-"-3� 1#! *5-5/)(/� *!�5J& � 1#�
 H"&2#0+)(+��&+9�615(/�./*&�&#�0"9+6+)/�!�5/!(*+9(��

��+-/�9#H)+�0"2#)"0+E�!�5"�!#9#-"�0*5/,2(/6#�*!�5J& �5++2-/!&#0+)/6#�!�5/5��)*!/2&#�+��+15#� ��

%� 
���������	�������������	����

%� � 	<6G5,�4D.3<35/3�-01D;+:;,�1*35A80*17�

� �"2#)+0-+�./*&�5#$#0(F5+)"�1#�*&#*#0+)(+�./1")(/�&+2(-3�D�#12%0�&�+)*!#�& ��2&%�/�)(/�0!L")F�)(/2#�5"*&)(/�
)+�.+2#DE�0"2#)"0+)"-3��#$%&�(�0L+D-(0#D-(�!�5/0#H#)"-3�9+&/�(+L%0��

%�2� �*35A80*1�.31,*/3O64��

�#1-5+*� &�+)*!#�& � 9+&/�(+L%0� 5/� *2L+1 � !�5"#$(/2&#0/6#� )+� #$(/2&� )+,/H"� 5+-3#0+E� #*&�#H)#DE�� +$"� )(/�
 *52#15(E�9+&/�(+L%0� 1#�9#)&+H ���()(9+,)/� &/9!/�+& �"� 1#! *5-5+.F-/�0"2#)"0+)(/� &�+)*!#�& �0")#*5F� 1,+� $J$�
)%0
�R�4'\��(�R�'\��1,+�2�FH2%0��5/�056,J1 �)+�9#H,(0#DE� *52#15/)(+�(5#,+-.(��
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��	�����	����

&� � 	<6G5,�4D.3<35/3�-01D;+:;,�4D@0535/3�*0B61��

4� �"2#)+0-+� ./*&� #1!#0(/15(+,)"� 5+� !�#0+15/)(/� �#$%&� 56#1)(/� 5�  9#0F� , $� 2#)&�+2&/9� #�+5� 5+� .+2#DE�
5+*&#*#0+)"-3�9+&/�(+L%0�(�0"2#)"0+)"-3��#$%&��5+�(-3�56#1)#DE�5�1#2 9/)&+-.F�!�#./2&#0F��0"9+6+)(+9(����
(������#�+5�!#,/-/)(+9(��)*!/2&#�+�)+15#� ��

�� �+*&J!*&0+�.+2(/6#2#,0(/2�$LJ1 �*!#0#1#0+)/6#�!�5/5��"2#)+0-J�0�0"&"-5/)( �(�0"2#)"0+)( ��#$%&�5#*&+�
)F��./D,(�0"9+6+E�&/6#�$J15(/��)*!/2&#��)+15#� ��!#!�+0(#)/�!�5/5��"2#)+0-J�)+�0L+*)"�2#*5&��

�� �/-"5./��)*!/2&#�+�)+15#� �1#&"-5F-/�+2-/!&+-.(� , $�#1�5 -/)(+�9+&/�(+L%0�(�/,/9/)&%0��#$%&�$J1F�#!+�&/�)+�
0"9+6+)(+-3� *Q#�9 L#0+)"-3� 0� 1#2 9/)&+-3�  9#0"�� 1#2 9/)&+-.(� !�#./2&#0/.� (� 0� ��� #�+5� ����� +� &+2H/�
0�)#�9+-3�(�0"&"-5)"-3��

�� �#,/-/)(+� �)*!/2&#�+�)+15#� �1#&"-5F-/��/+,(5+-.(��#$%&�$J1F�0"2#)"0+)/�!�5/5��"2#)+0-J�)(/�!%T)(/.�)(H�0�
-5+*(/�!�5/5�)(/6#�0"5)+-5#)"9��!#1�6�#T$F�0*&�5"9+)(+��#$%&���2 &2(�Q()+)*#0/�5�&"& L �0*&�5"9+)(+��#$%&�0�
&+2(/.�*"& +-.(�!#)#*(��"2#)+0-+��
�"2#)+0-+� ./*&�#1!#0(/15(+,)"� 5+�!�#0+15/)(/� �#$%&� 56#1)(/� 5�1#2 9/)&+-.F� &/-3)(-5)F� (� 9#0F�#�+5� 5+� .+�

2#DE�5+*&#*#0+)"-3�9+&/�(+L%0�(�.+2#DE�0"2#)+)"-3��#$%&��
	#$#&"�0())"�$"E�0"2#)+)/�56#1)(/�5�!�#./2&/9��0"9+6+)(+9(�����#�+5�!#,/-/)(+9(�()*!/2&#�+�)+15#� ��

&�2� �0B01D�-,.0513K04,�

�"2#)+0-+�9+�#$#0(F5/2�0"2#)+)(+�1/9#)&+H � (*&)(/.F-"-3� ()*&+,+-.(� /,/2&�"-5)"-3� ./1")(/�0� 5+2�/*(/�#!�+�
-#0+)(+��+�0�*5-5/6%,)#D-(�!�5/0#1%0�#�+5�#*!�5J& �()*&+,+-".)/6#����+-/�1/9#)&+H#0/�)+,/H"�0"2#)"0+E�0�&+2(�*!#�
*%$��+$"�/,/9/)&"�1/9#)&#0+)"-3� �5F15/I�)(/�5#*&+L"�5)(*5-5#)/����+-/�1/9#)&+H#0/�)+,/H"�!�#0+15(E�5�5+-3#0+�
)(/9�*5-5/6%,)/.�#*&�#H)#D-(��!#�0"LF-5/)( �5+*(,+)(+�/,/2&�"-5)/6#�!�5/$ 1#0"0+)/6#�$ 1")2 ���

&�?� �0513K�8*+,40-64�/5A13G3;9/�,G,@1*D;+5D;E�

�+2�/*��#$%&�#$/.9 ./
��
# !�5/9(/*5-5/)(/�0�*&�/Q(/�9#)&+H#0/.��
# 5L#H/)(/�)+�9(/.*- �9#)&+H �06�!�#./2& ��
# 0"5)+-5/)(/�9(/.*-+�5+()*&+,#0+)(+��&�+*#0+)(/�,()((�!�5/$(/6 �()*&+,+-.(�(�9(/.*-�9#)&+H �#*!�5J& ��
# �#$#&"�!�5"6#&#0+0-5/�#�-3+�+2&/�5/�#6%,)#$ 1#0,+)"9�.+2
�2 -(/�$� 51�0�!#1L#H ��!�5/2 -(+�D-(+)�(�

*&�#!%0��#*+15/)(/�!�5/! *&%0���0"2#)+)(/�D,/!"-3�#&0#�%0�!#!�5/5�!#12 -(/�0/�0)J-/�+,$#�2 -(/�
�J-5)/�, $�9/-3+)(-5)/��0(/�-/)(/�9/-3+)(-5)/�#&0#�%0�0�* Q(&+-3��D-(+)+-3�, $�!#1L#H+-3��

# #*+15/)(/�2#L2%0�#*+1-5"-3�!,+*&(2#0"-3�#�+5�1"$,(��D� $�2#&0(F-"-3�, $�0*!#�)(2%0��2#)*#,(��0(/*5+�
2%0�0�+5�5�5+$/&#)#0+)(/9��

# 9#)&+H�)+�6#&#0"9�!#1L#H �/,/9/)&%0�#*!�5J& �()*&+,+-".)/6#�1#�9#)&+H �2+$,(�(�!�5/0#1%0��
# ! *52(�!#0())"�$"E�#*+15#)/�)+�&+2(/.�6LJ$#2#D-(��+$"�(-3�6%�)+�M5/0)J&�5)+N�2�+0J1T�!#�#&")2#0+)( �

D-(+)"�$"L+�5�%0)+)+�M5,(-#0+)+N�5�&")2(/9��
# !�5/1�5+()*&+,#0+)(/9�)+,/H"�0�! *5-/�0"-(FE�0"9+6+)F�,(-5$J�#&0#�%0�1#*&#*#0+)"-3�1#�D�/1)(-"�

0!�#0+15+)"-3�� ���
# 2#)(/-�� �"�!#0()(/)�0-3#15(E�1#�D�#12+�! *52(�)+�6LJ$#2#DE�1#�'�99��
# #5)+2#0+)(/�56#1)/�0"&"-5)"9(�5�1#2 9/)&+-.(�!�#./2&#0/.� (�*!/-"Q(2+-.(�&/-3)(-5)/.� M*5-5/6%L#0/.N�

���� , $�)#�9+9(� M������C���C
������+*+1"�!#1*&+0#0/� (�$/5!(/-5/I*&0+�!�5"�0*!%L15(+L+)( �-5L#�
0(/2+�5�9+*5")F��#5)+-5+)(/� (� (1/)&"Q(2+-.+���5)+-5/)(+� (1/)&"Q(2+-".)/�!�5/0#1%0�$+�0+9(�+,$#�-"�
Q�+9(��0�!�5"!+12 �$�+2 �&+2(-3�0"&"-5)"-3N��

# �#$#&"�#� -3+�+2&/�5/�#6%,)#$ 1#0,+)"9�!#�9#)&+H � 2+$,(� (� !�5/0#1%0� .+2
� 5+!�+0(+)(/�$� 51�� )+�
!�+0+�D-(+)�(�*&�#!%0�!#�!�5/2 -(+-3�(�#*+15/)( �!�5/! *&%0��9#)&+H�!�5"2�"E�2+)+L%0�()*&+,+-".)"-3��

# !�5/!�#0+15/)(/�!�%$�(�$+1+I�56#1)(/�5��������C��C��C�C4
�����#�+5��������7��
4��GS54
�������

&�%� �5A13G3;93�80O:;+,M�4D*64534;+D;E�

�,+� 5(/9(/)(+� �5F15/I� (�!�5/0#1%0��)+�2&%�"-3�)(/�0"*&J! ./�&�0+,/�!#&/)-.+L�/,/2&�"-5)"��)+,/H"�0"2#)+E�
()*&+,+-./�!#LF-5/I�0"�%0)+0-5"-3���)*&+,+-.+�&+�*2L+1+�*(J�5�!#LF-5/)(+�0"�%0)+0-5/6#
�6L%0)/6#�M6L%0)+�*5")+�0"�
�%0)+0-5+N��9(/.*-#0/6#�M1#1+&2#0/6#�R�1,+�-5JD-(�!�5/0#15F-"-3�� ./1)#-5/D)(/�1#*&J!)"-3N� (�)(/ 5(/9(#)/6#���,/�
9/)&/9�0"�%0) .F-"9�!#&/)-.+L"�./*&�!�5/0%1�0"�%0)+0-5"��

�#LF-5/)(+�0"�%0)+0-5/�6L%0)/�(�9(/.*-#0/�)+,/H"�0"$�+E�LF-5F-�!�5/0#1"�#-3�#))/�5�-5JD-(+9(�!�5/0#15F�
-"9(�())"-3�()*&+,+-.(���#LF-5/)(+�0"�%0)+0-5/�6L%0)/�)+,/H"�0"2#)+E�)+�)+.)(H*5/.�2#)1"6)+-.(�$ 1")2 ��

�#�6L%0)/.�*5")"� 5(/9(+.F-/.�!#1LF-5"E�� �"�-(/!L/.�(�5(9)/.�0#1"��-/)&�+,)/6#�#6�5/0+)(+�(&!���*!�#0+15+.F-�
./�1#�0*!%,)/6#�! )2& �R�6L%0)/.�*5")"� 5(/9(+.F-/.���
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�� !�5"!+12 � )(/9#H)#D-(� 1#2#)+)(+� !#LF-5/)(+� $/5!#D�/1)(/6#�� !#9(J15"� /,/9/)&+9(� 9/&+,#0"9(�� )+,/H"�
*&#*#0+E�(*2(/�)(2(���

&�&� �0513K�/5A13G3;9/�7+/,./,M�

�+2�/*��#$%&�#$/.9 ./
��

# !�5/9(/*5-5/)(/�0�*&�/Q(/�9#)&+H#0/.��
# 5L#H/)(/�)+�9(/.*- �9#)&+H �06�!�#./2& ��
# 0"5)+-5/)(/�9(/.*-+�5+()*&+,#0+)(+��&�+*#0+)(/�,()((�!�5/$(/6 �()*&+,+-.(�(�9(/.*-�9#)&+H �#*!�5J& ��
# �#$#&"�!�5"6#&#0+0-5/�#�-3+�+2&/�5/�#6%,)#$ 1#0,+)"9�.+2
�0"2#!"�,()(#0/�, $�.+9(*&/�0�+5�5�5+*"�

!+)(/9��2 -(/�$� 51�0�!#1L#H ��!�5/2 -(+�D-(+)� (� *&�#!%0��#*+15/)(/�!�5/! *&%0��51/.9#0+)(/�!�5"�
2�"E�2+)+L%0�()*&+,+-".)"-3��0"2#)+)(/�D,/!"-3�#&0#�%0�!#!�5/5�!#12 -(/�0/�0)J-/�+,$#�2 -(/��J-5�
)/�, $�9/-3+)(-5)/��0(/�-/)(/�9/-3+)(-5)/�#&0#�%0�0�D-(+)+-3��!#1L#H+-3��, $�* Q(&+-3�

# #*+15/)(/� 2#L2%0� !,+*&(2#0"-3� #�+5� 1"$,(�� D� $� 2#&0(F-"-3� , $� 0*!#�)(2%0�� 5+-(*2%0�� 5LF-5/2� 0�+5�
5�5+$/&#)#0+)(/9���

# #5)+2#0+)(/�56#1)/�5�0"&"-5)"9(�5�1#2 9/)&+-.(�!�#./2&#0/.�(�*!/-"Q(2+-.(�&/-3)(-5)/.�M*5-5/6%L#0/.N�
���� , $�)#�9+9(� M������C���C
������+*+1"�!#1*&+0#0/� (�$/5!(/-5/I*&0+�!�5"�0*!%L15(+L+)( �-5L#�
0(/2+�5�9+*5")F��#5)+-5+)(/� (� (1/)&"Q(2+-.+���5)+-5/)(+� (1/)&"Q(2+-".)/�!�5/0#1%0�$+�0+9(�+,$#�-"�
Q�+9(N��0�!�5"!+12 �$�+2 �&+2(-3�0"&"-5)"-3��

# �#$#&"�#�-3+�+2&/�5/�#6%,)#$ 1#0,+)"9�!#�9#)&+H �()*&+,+-.(� 5(/9(/I�.+2
�5+*"!+)(/�0"2#!%0��5+�
!�+0(+)(/�$� 51��)+!�+0+�D-(+)�(�*&�#!%0�!#�!�5/2 -(+-3�(�#*+15/)( �!�5/! *&%0��9#)&+H�!�5"2�"E�2+�
)+L%0�()*&+,+-".)"-3��

# !�5/!�#0+15/)(/�!�%$�(�$+1+I�56#1)(/�5��������C��C��C�C4�#�+5��������7��
4��GS�54
������

H� �	��	������	�����	����
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D.3<35/3�0<6G5,�

�6%,)/�5+*+1"�2#)&�#,(�.+2#D-(��#$%&�!#1+)#�0����U�"9+6+)(+�#6%,)/V�!2&����
�5-5/6%L#0"�0"2+5�#�+5�5+2�/*�!#9#)&+H#0"-3�$+1+I�2+$,(�(�!�5/0#1%0�5+0+�&"�./*&�0��������C��C��C�C4
�����

(��������7��
4��GS54
������
�#)+1&#�)+,/H"�0"2#)+E�*!�+015/)(+�#1$(#�-5/�*2L+1+.F-/�*(J�5�#6,J15()�-5JD-(#0"-3�(�2#I-#0"-3�!#,/6+.F-"-3�

)+�2#)&�#,(
�
# 56#1)#D-(�1#2 9/)&+-.(�!#0"2#)+0-5/.�5�!�#./2&/9�(�5/�*&+)/9�Q+2&"-5)"9��
# 56#1)#D-(�!#LF-5/I�5�!#1+)"9(�0�1#2 9/)&+-.(�!#0"2#)+0-5/.��
# *&+) � 2+)+L%0� (� ,(*&/0� 2+$,#0"-3�� 2+$,(� (� !�5/0#1%0�� #*!�5J& � ()*&+,+-".)/6#� 1#� 2+$,(� (�!�5/0#1%0��

*&+) �(�2#9!,/&)#D-(�1#2 9/)&+-.(�1#&"-5F-/.�5+*&#*#0+)"-3�9+&/�(+L%0��
# *!�+015/)(/�-(F6L#D-(�0*5/,2(-3�!�5/0#1%0�0"*&J! .F-"-3�0�1+)/.�()*&+,+-.(��
# !#!�+0)#D-(� 0"2#)+)(+� (� 5+$/5!(/-5/)(+� !#LF-5/I� D� $#0"-3� ()*&+,+-.(� /,/2&�"-5)/.� !#&0(/�15#)"-3�

!�#&#2#L/9�!�5/5�0"2#)+0-J�9#)&+H ��
# !#!�+0)#D-(�0"2#)+)(+�9#)&+H �*!�5J& �()*&+,+-".)/6#�� �5F15/I�(�#1$(#�)(2%0�/)/�6((�/,/2&�"-5)/.��
# !#!�+0)#D-(�5+9#)&#0+)(+�(�1#2#)+)/.�2#9!,/&+-.(�#!�+0�#D0(/&,/)(#0"-3��
# !#9(+�+-3��/5"*&+)-.(�(5#,+-.(��

	/5"*&+)-.+� (5#,+-.(�#$0#1%0�)(/�!#0())+�$"E�9)(/.*5+�)(H�'���]��	/5"*&+)-.+� (5#,+-.(�!#*5-5/6%,)"-3�#$0#�
1%0�0�+5�5� �5F15/)(+9(�)(/�!#0())+�$"E�9)(/.*5+�)(H�����]���#9(+� �)+,/H"�1#2#)+E�9(/�)(2(/9��/5"*&+)-.(�()*&+,+-.(�
#�)+!(J-( �4�2���

�#�0"2#)+)( �#6,J15()�)+,/H"�*!#�5F15(E�!�#&#2%L"�5�!�5/!�#0+15#)"-3�$+1+I�56#1)(/�5�0"9#6+9(�5+0+�&"9(�
0�)#�9(/��������C��C��C�C4
������

H�2� �8*34-+,5/,�;/:<O0F;/�KDO�

�!�+015/)(/�-(F6L#D-(� H"L� �#$#-5"-3� (� !#0�#&)"-3�#�+5� 56#1)#D-(� Q+5�)+,/H"�0"2#)+E�!�5"� H"-( �!�5"�5F�
1%0�#�)+!(J-( �)(/!�5/2�+-5+.F-"9��������")(2�*!�+015/)(+�)+,/H"� 5)+E�5+�1#1+&)(��./H/,(�!#*5-5/6%,)/�H"L"�)(/�
9+.F�!�5/�0�#�+5�./D,(�!#*5-5/6%,)/�Q+5"�)+�#$ �2#I-+-3�,()((�*F�#5)+-5#)/�(1/)&"-5)(/��

H�?� �0./3*�*,+DA135;9/�/+0G3;9/�@3BG/�,G,@1*0,5,*<,1D;+5D;E��

�#9(+��)+,/H"�0"2#)+E� 5+�!#9#-F�9/6+#9#9(/�5+�#�)+!(J-( �)(/�)()(/.*5"9�)(H���'�2���1#2#) .F-�#1�
-5"& �!#�-5+*(/�)(/5$J1)"9�1#� *&+,/)(+�*(J�9(/�5#)/.�0+�&#D-(���")(2�)+,/H"� 5)+E�5+�1#1+&)(�� ./H/,(� �/5"*&+)-.+�
(5#,+-.(�0")#*(�-#�)+.9)(/.
�



 

 22

# ����^S29���,()((�0"2#)+)"-3�2+$,+9(�/,/2&�#/)/�6/&"-5)"9(�#�(5#,+-.(�5�!+!(/� �)+*"-#)/6#��#�)+!(J�
-( �5)+9(#)#0"9�1#�4�2���

# ��7'�1#! *5-5+,)/.�0+�&#D-(��/5"*&+)-.(�(5#,+-.(�2+$,(�0"2#)+)"-3�06����7CS���������

H�%� �0./3*�*,+DA135;9/�/+0G3;9/�/5A13G3;9/�,G,@1*D;+5,9�

�+,/H"�1#2#)+E�!#9(+� � �/5"*&+)-.(� (5#,+-.(� ()*&+,+-.(� /,/2&�"-5)/.�� 	/5"*&+)-.J� (5#,+-.(� )+,/H"� 59(/�5"E�
9(J15"� 2#,/.)"9(� !+�+9(� !�5/0#1%0� -5"))"-3�� #�+5� 9(J15"� 2+H1"9� !�5/0#1/9�-5"))"9� +� 5(/9(F�� �()(9+,)/�
0+�&#D-(��/5"*&+)-.(�(5#,+-.(�!#0())+�*!/L)(+E�0+� )2(�!#1+)/�0�!#)(H*5/.�&+$/,(
��

�3B,G3�H� ��()(9+,)/�0+�&#D-(��/5"*&+)-.(�(5#,+-.(�

�+!(J-(/�5)+9(#)#0/�#$0#1 �M�N� �+!(J-(/�!�#$(/�-5/�!�F1 �*&+L/6#�M�N� 	/5"*&+)-.+�(5#,+-.(�M�ΩN�

�����(�<����C��61"�#$0%1�./*&�5+*(,+)"�5�
&�+)*Q��#-3�#))/6#�M�44�4���4N�#-3�#))/6#�
&+2H/�*!/L)(+�0"9+6+)(+��44�4�����

�'�� ≥����'�

�#�'�����0LF-5)(/�5�0".F&2(/9�!�5"!+12%0�.0�� '��� ≥���'�

�#0"H/.�'����� 4���� ≥�4���

� �#9(+�"� )+,/H"� 0"2#)+E� !�F1/9� *&+L"9�� +� !�5"�5F1� !�#$(/�-5"� !#0()(/)�  9#H,(0(+E� 5+*(,+)(/� )+!(J-(/9�
!�#$(/�-5"9�!#1+)"9�0�&+$,(-"�.+2�0"H/.��!�5"�#$-(FH/)( �!�F1/9�4�9��

H�&� �5A13G3;93�8*+,;/480*3K,5/043�

�#�0"2#)+)( � 5(#9%0�#-3�#))"-3�)+,/H"�0"2#)+E�!#9(+�"�(-3��/5"*&+)-.(���&�5"9+)/�0")(2(�)(/�9#6F�$"E�6#�*5/�
#1�0+�&#D-(�!#1+)"-3�0��#2 9/)&+-.(���#./2&#0/.� , $������#�0"2#)+)( � ()*&+,+-.(�#D0(/&,/)(#0/.�)+,/H"�!#9(/�5"E� (9!/�
1+)-./�!J&,(�50+�-(#0"-3�1,+�*&0(/�15/)(+�*5"$2(/6#�0"LF-5+)(+�5+*(,+)(+���

�*5"*&2(/�0")(2(�!#9(+�%0�)+,/H"�5+9(/D-(E�0�!�#&#2#,/�!#9(+�#0"9�#-3�#)"�!�5/-(0!#�+H/)(#0/.��

H�H� �0513K�/5A13G3;9/�,G,@1*D;+5D;E�

�#)&+H� ()*&+,+-.(� !#0()(/)� $"E�0"2#)+)"� !�5/5� #1!#0(/1)(#�0"20+,(Q(2#0+)"�!/�*#)/,� 5�5+*&#*#0+)(/9�0L+D-(�
0"-3�9+&/�(+L%0�(� �5F15/I�5+,/-#)"-3�!�5/5�1#2 9/)&+-.J�!�#./2&#0F��

�+�+9/&�"� &/-3)(-5)/�0"!#*+H/)(+� #2�/D,#)/� 1,+� 0"!#*+H/)(+� /,/2&�"-5)/6#� )(/� !#0())"� *(J� !#6#�*5"E� !#1-5+*�
9#)&+H ��P"L"�!�5/0#1%0�!#0())"�$"E�#5)+-5#)/�56#1)(/�5�)#�9F�������C
4�G���

�#LF-5/)(+�9(J15"�H"L+9(�!�5/0#1%0�#�+5�9(J15"�H"L+9(�(�())"9�0"!#*+H/)(/9�!#0())"�$"E�0"2#)+)/�0�&+2(�*!#�
*%$��+$"�$"L�5+!/0)(#)"�$/5!(/-5)"�(�!/0)"�*&"2��

�,/9/)&"�0"!#*+H/)(+�/,/2&�"-5)/6#�9#6F-/�*!#0#1#0+E�05�#*&� &/9!/�+& �"� , $�!#0*&+)(+� L 2 �/,/2&�"-5)/6#�
!#0())"�$"E� 9(/*5-5#)/� , $�#*L#)(J&/�&+2��+$"�)(/�!#0*&+L#��"5"2#�5+!+,/)(+�9+&/�(+L%0�!+,)"-3��=/H/,(�&/9!/�+& �+� .+�
2(-32#,0(/2�#1*L#)(J&"-3�-5JD-(�0"!#*+H/)(+�9#H/�*!#0#1#0+E�!#!+�5/)(/�, 15(��-5JD-(�&/�)+,/H"� 9(/D-(E�, $�#*L#)(E�&+2��
+$"� )(/9#H,(0(E�!�5"!+12#0"�(-3�1#&"2��

H�"� �0./3*�531CK,5/3�0F4/,1G,5/3�

�#9(+�"�)+,/H"�0"2#)"0+E�!#� !L"0(/�-#�)+.9)(/.���'�6#15()"�#1�0LF-5/)(+�,+9!���#9(+�"�)+,/H"�0"2#)"0+E�!�5"�
* -3/.�(�-5"*&/.�)+0(/�5-3)(��0#,)/.�#1�.+2(-32#,0(/2�#$(/2&%0�9#6F-"-3�5)(/2*5&+L-(E�!�5/$(/6�!#9(+� ���#�!#9(+�%0�)+,/H"�
 H"0+E�!�5"�5F1%0�!#9(+�#0"-3�#�5+2�/*+-3�5+!/0)(+.F-"-3�!�5"�2+H1"9�!#9(+�5/�#1-3",/)(+�)(/�9)(/.*5/�#1���_�-+L/.�
*2+,(�)+�1+)"9�5+2�/*(/���#9(+�"�)+&JH/)(+�#D0(/&,/)(+�)+,/H"�0"2#)"0+E�5+�!#9#-F�, 2*#9(/�5+�0"!#*+H#)/6#�0� �5F15/�
)(/� 1#� 2#�/2-.(� 2F&#0/.�� +� #1$(#�)(2� Q#&#/,/2&�"-5)"� , 2*#9(/�5+� )+,/H"� )+D0(/&,+E�9(/�5#)"9� )+&JH/)(/9� #D0(/&,/)(+� 1#�
-5+* � *&+$(,(5#0+)(+�0*2+5+I��M-#�)+.9)(/.�'�9()�N���#1-5+*�!#9(+�%0�#*#$+�0"2#) .F-+�!#9(+�"�)(/�!#0())+�5+-(/9)(+E�
#1$(#�)(2+�Q#&#/,/2&�"-5)/6#��

H�J� �3-35/3�80�4D@0535/7�*0B61�

��!�5"!+12 �5+1+0+,+.F-"-3�0")(2%0�!#9(+�%0�(�$+1+I�0"2#)+)"-3�!�5/1�(�0�-5+*(/�0"2#)"0+)(+��#$%&��)+�0)(#�
*/2��"2#)+0-"���)*!/2&#��)+15#� �9#H/�0"�+5(E�56#1J�)+�)(/0"2#)"0+)(/�$+1+I�!#�0"2#)+)( ��#$%&��
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H�$� �3A3-D�80A1C80435/3�+�43-G/4/,�4D@0535D./�*0B013./�/�.31,*/3O3./�

�*5"*&2(/�9+&/�(+L"�� �5F15/)(+�(�+!+�+&"�)(/*!/L)(+.F-/�0"9+6+I�!#1+)"-3�0�#1!#0(/1)(-3�! )2&+-3�*!/-"Q(�
2+-.(��5#*&+)F�#1�5 -#)/��=/D,(�9+&/�(+L"�)(/*!/L)(+.F-/�0"9+6+I�5#*&+L"�0$ 1#0+)/�, $�5+*&#*#0+)/��&#�)+�!#,/-/)(/�
�)*!/2&#�+��+15#� ��"2#)+0-+�0"9(/)(�./�)+�0L+D-(0/��)+�0L+*)"�2#*5&��

�+�!(*/9)/�0"*&F!(/)(/��"2#)+0-"��)*!/2&#���+15#� �9#H/� 5)+E�0+1J�5+�)(/9+.F-F�5+*+1)(-5/6#�0!L"0 �
)+�.+2#DE�Q )2-.#)#0+)(+�()*&+,+-.(�(� *&+,(E�5+2�/*�(�0(/,2#DE�!#&�F-/I�5+�#$)(H#)F�.+2#DE��

"� 
���������	���������������������	��������	����

�6%,)/�5+*+1"�!�5/19(+� �(�#$9(+� �!#1+)#�0����U�"9+6+)(+�#6%,)/V��!2&����

"� � �+;+,<6O04,�+3A3-D�8*+,-./3*7�/�0B./3*7�*0B61�.0513K04D;E�/5A13G3;9/�,G,@1*D;+5,9�

�$9(+� ��#$%&�1#2#) ./�*(J�5�)+& �"�M0"2#)+)/.��#$#&"N�!�5".9 .F-�./1)#*&2(�9(+�"�#1!#0(+1+.F-/�5+0+�&"9�
0�1#2 9/)&+-.(�(�&+2
�

# 1,+�#*!�5J& �9#)&+H#0/6#�1,+�2+$,(�(�!�5/0#1%0
�*5&���2!,���9��
# 1,+�2+$,(�(�!�5/0#1%0
�9���
# 1,+� �5F15/I�(�#1$(#�)(2%0�/)/�6((�/,/2&�"-5)/.
�*5&���2!,��

��*5-5/6%,)#D-(�9#H)+�!�5".FE�5+*+1"�!#1+)/�0�2+&+,#6+-3�5+0(/�+.F-"-3� ./1)#*&2#0/�)+2L+1"��5/-5#0/�1,+�
#1!#0(/1)(-3��#$%&��

J� 	�������	����

�6%,)/�5+*+1"�#1$(#� ��#$%&�!#1+)#�0����U�"9+6+)(+�#6%,)/V��!2&��'��

J� � 
3*75@/�0-B/0*7�/5A13G3;9/�/�7*+:-+,M�+3A/G39:;D;E�

J� � � 	-B/6*�./C-+D08,*3;D95D�

�1$(%��9(J15"#!/�+-".)"�!�5/!�#0+15+)"�./*&�!#�5+2#I-5/)( �1+)/6#�/&+! ��#$%&�9+.F-"-3�0!L"0�)+�0"2#)+�
)(/�1+,*5"-3�!�+-��

�1$(#�#0(�&+2(/9 �9#6F�!#1,/6+E�9�()�
�
# !�5"6#&#0+)(/� !#1L#H+� 1#� 9#)&+H � 2+$,(� (� !�5/0#1%0�� LF-5)(2%0�� 6)(+51�� #!�+0� #D0(/&,/)(#0"-3��

 �5F15/I�(�#1$(#�)(2%0�/)/�6((�/,/2&�"-5)/.�#�+5�())/6#�#*!�5J& ��
# ()*&+,+-.+�� 2&%�/.� !/L)/�0"2#)+)(/�  0+� )2#0+)/� ./*&�0"2#)+)(/9� �#$%&� !�5/5� ())/� $�+)H/� , $� #1�

0�#&)(/��61"�!�+-/�())"-3�$�+)H�0"9+6+.F�5+2#I-5/)(+��#$%&�()*&+,+-.(�/,/2&�"-5)/.�)!��5+*(,+)(/�!#9!��

J� �2� 	-B/6*�;+CF;/04D�

�+,/H"�!�5/!�#0+15(E�$+1+)(/�!#9#)&+H#0/�-5JD-(#0/��#$%&�5+)(2+.F-"-3�#�+5�/,/9/)&%0� �5F15/I��2&%�/� ,/�
6+.F�5+2�"-( �M)!��0*5/,2(/��#$#&"�5+)(2+.F-/N�� )(/9#H,(0(+.F-�#-/)J�!�+0(1L#0#D-(�(-3�0"2#)+)(+�!#�-+L2#0(&"9� 2#I�
-5/)( �!�+-��

�#1-5+*�#1$(#� �)+,/H"�*!�+015(E�!�+0(1L#0#DE�9#)&+H �#�+5�56#1)#DE�5�#$#0(F5 .F-"9(�!�5/!(*+9(�(�!�#./2&/9�
0"15(/,#)"-3�()*&+,+-.(�0&")2#0"-3�(�!#1&")2#0"-3��

J� �?� 	-B/6*�@0M;04D�

:+1+)(+�!#9#)&+H#0/� .+2#� &/-3)(-5)/� *!�+015/)(/� .+2#D-(�0"2#)+)"-3� �#$%&�)+,/H"�!�5/!�#0+15(E�!#� 5+2#I�
-5/)( ��#$%&�/,/2&�"-5)"-3�!�5/1�!�5/2+5+)(/9� H"&2#0)(2#0(� �5F15/I�5+*(,+.F-"-3��

�+�+9/&�"�$+1+I�#�+5�*!#*%$�!�5/!�#0+15/)(+�$+1+I�*F�#2�/D,#)/�0�)#�9+-3��������C��C��C�C4
�����(������
��7��
4��GS54
������

�")(2(�$+1+I�&�5/$+�5+9(/D-(E�0�!�#&#2#,/�#1$(#� �2#I-#0/6#��

$� �	����
���	����������	����

�6%,)/� *&+,/)(+�1#&"-5F-/�!#1*&+0"��#5,(-5/)(+��#$%&�!#1+)#�0����U�"9+6+)(+�#6%,)/V��!2&�C��

$� � �3A3-D�*0+G/;+,5/3�/�8O3150F;/�

	#5,(-5/)(/��#$%&�9#)&+H#0"-3�()*&+,+-.(�/,/2&�"-5)"-3�9#H/�$"E�1#2#)+)/�./1)#�+5#0#�!#�0"2#)+)( �!/L)/�
6#� 5+2�/* � �#$%&� (� (-3� 2#I-#0"9�#1$(#�5/� , $� /&+!+9(� #2�/D,#)"9(�0�  9#0(/�� !#� 1#2#)+)( � #1$(#�%0� -5JD-(#0"-3�
�#$%&��

�#1*&+0J��#5,(-5/)(+�#�+5�!L+&)#D-(�0"2#)+)/6#� (�#1/$�+)/6#�5+2�/* ��#$%&�*&+)#0(�0+�&#DE� &"-3��#$%&�#$,(�
-5#)+�)+�!#1*&+0(/
�
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# #2�/D,#)"-3�0�1#2 9/)&+-3�  9#0)"-3� M#Q/�-(/N� -/)� ./1)#*&2#0"-3� (� (,#D-(� �#$%&� 5++2-/!&#0+)"-3�
!�5/5�5+9+0(+.F-/6#�, $�

#  *&+,#)/.�0� 9#0(/�20#&"��"-5+L&#0/.�5+�#2�/D,#)"�5+2�/*��#$%&��
# -/)"� ./1)#*&2#0/�0"2#)+)(+�� �#$%&� ()*&+,+-.(�/,/2&�"-5)"-3� , $�20#&"� �"-5+L&#0/�#$/.9 .F-/� �#$#&"�

()*&+,+-".)/� 056,J1)(+.F��%0)(/H
�
# !�5"6#&#0+)(/�*&+)#0(*2+��#$#-5/6#��
# 1#*&+�-5/)(/�1#�*&+)#0(*2+��#$#-5/6#�9+&/�(+L%0��)+�5J15(�(�*!�5J& ��
# #$*L 6J�*!�5J& �)(/!#*(+1+.F-/6#�/&+&#0/.�#$*L 6(��
#  *&+0(/)(/�(�!�5/*&+0(/)(/�1�+$()�#�+5�,/22(-3�� *5&#0+I�!�5/*&+0)"-3� 9#H,(0(+.F-"-3�0"2#)+)(/��#�

$%&�)+�0"*#2#D-(�1#���9��M./D,(�&+2+�2#)(/-5)#DE�0"*&J! ./N���
#  * )(J-(/�0+1�(� *&/�/2�#�+5�)+!�+0(/)(/� *52#15/I�!#0*&+L"-3�0�-5+*(/��#$%&��
#  !#�5F12#0+)(/�9(/.*-+�0"2#)"0+)(+��#$%&��
#  * )(J-(/� !#5#*&+L#D-(�� �/*5&/2� (� #1!+1%0� 9+&/�(+L%0� 0� *!#*%$� !#1+)"� 0�*!/-"Q(2+-.(� &/-3)(-5)/.�

*5-5/6%L#0/.��
# ,(20(1+-.J�*&+)#0(*2+��#$#-5/6#��

��20#&+-3��"-5+L&#0"-3� .J&/�*F��%0)(/H�2#*5&"�9#)&+H ��1/9#)&+H �(�!�+-"�� *5&#0+I�)(/5$J1)"-3�1#�0"2#�
)+)(+��#$%&�)+�0"*#2#D-(�1#���9�#1�!#5(#9 �&/�/) ��

 L� �	�������	���������

 L� � �A134D�

– �*&+0+�5�1)(+�7�,(!-+�4�������R���+0#�$ 1#0,+)/�M./1)#,(&"�&/2*&��5�����5��������������7��!#5����4C�5�!%T)��59�N��

– �*&+0+�5�1)(+����*&"-5)(+���������R���+0#�5+9%0(/I�! $,(-5)"-3�M�5��������4���!#5��477N��

– �*&+0+�5�1)(+�4C�20(/&)(+���������R�#�0"$#�+-3�$ 1#0,+)"-3�M�5������������!#5��GG4N��

– �*&+0+�5�1)(+����*(/�!)(+�4��4����R�#�#-3�#)(/�!�5/-(0!#H+�#0/.�M./1)#,(&"�&/2*&��5�����5������������4�7��!#5��
4���N��

– �*&+0+�5�1)(+��4�6� 1)(+����������R�#�1#5#�5/�&/-3)(-5)"9�M�5��������4����!#5��4��4�5�!%T)��59�N��

– �*&+0+�5�1)(+��7�20(/&)(+����4����R���+0#�#-3�#)"�D�#1#0(*2+�M�5��������C���!#5��C�7�5�!%T)��59�N��

 L�2� �0+80*+:-+,5/3�

– 	#5!#�5F15/)(/� �()(*&�+� �)Q�+*&� 2& �"� 5� 1)(+� �� 6� 1)(+� ����� ��� R� 0� *!�+0(/� *"*&/9%0� #-/)"� 56#1)#D-(�
0"�#$%0�$ 1#0,+)"-3�#�+5�*!#*#$ �(-3�#5)+-5+)(+�5)+2#0+)(/9����M�5�������������!#5��477�N��

– 	#5!#�5F15/)(/� �()(*&�+� �)Q�+*&� 2& �"� 5� 1)(+� �� 6� 1)(+� ����� ��� R� 0� *!�+0(/� #2�/D,/)(+� !#,*2(-3� ./1)#*&/2�
#�6+)(5+-".)"-3� !#0+H)(#)"-3�1#�0"1+0+)(+�/ �#!/.*2(-3�+!�#$+&�&/-3)(-5)"-3��5+2�/* �(�Q#�9"�+!�#$+&�#�+5�
&�"$ �(-3� 15(/,+)(+�� -3",+)(+�, $�59(+)"�M�5�������������!#5��47G�N��

– 	#5!#�5F15/)(/��()(*&�+���+-"�(��#,(&"2(��!#L/-5)/.�5�1)(+��C�0�5/D)(+�4��7����R�0�*!�+0(/�#6%,)"-3�!�5/!(*%0�
$/5!(/-5/I*&0+�(�3(6(/)"�!�+-"�M�5��������4C���!#5��4C'�N��

– 	#5!#�5F15/)(/� �()(*&�+� �)Q�+*&� 2& �"� 5� 1)(+� C� , &/6#� ����� ��� R� 0� *!�+0(/� $/5!(/-5/I*&0+� (�3(6(/)"� !�+-"�
!#1-5+*�0"2#)"0+)(+��#$%&�$ 1#0,+)"-3�M�5���������7��!#5����4N��

– 	#5!#�5F15/)(/� �()(*&�+� �)Q�+*&� 2& �"� 5� 1)(+� ��� -5/�0-+� ����� ��� R� 0� *!�+0(/� ()Q#�9+-.(� 1#&"-5F-/.�
$/5!(/-5/I*&0+�(�#-3�#)"�51�#0(+�#�+5�!,+) �$/5!(/-5/I*&0+�(�#-3�#)"�51�#0(+�M�5��������4����!#5��44�CN��

– 	#5!#�5F15/)(/��()(*&�+� �)Q�+*&� 2& �"� 5� 1)(+���0�5/D)(+������ ��� R�0� *!�+0(/� *5-5/6%L#0/6#� 5+2�/* � (� Q#�9"�
1#2 9/)&+-.(� !�#./2&#0/.�� *!/-"Q(2+-.(� &/-3)(-5)"-3�0"2#)+)(+� (� #1$(#� � �#$%&� $ 1#0,+)"-3� #�+5� !�#6�+9 �
Q )2-.#)+,)#� H"&2#0/6#�M�5�������������!#5����7�N��

– 	#5!#�5F15/)(/��()(*&�+��)Q�+*&� 2& �"�5�1)(+�44�*(/�!)(+���������R�0�*!�+0(/�*!#*#$%0�1/2,+�#0+)(+�0"�#$%0�
$ 1#0,+)"-3�#�+5�*!#*#$ �5)+2#0+)(+�(-3�5)+2(/9�$ 1#0,+)"9�M�5��������4�G��!#5�����4N��

– 	#5!#�5F15/)(/� �()(*&�+� �)Q�+*&� 2& �"� 5� 1)(+� �7� *(/�!)(+� ����� ��� R� 59(/)(+.F-/� �#5!#�5F15/)(/� 0� *!�+0(/�
15(/))(2+� $ 1#0"��9#)&+H � (��#5$(%�2(�� &+$,(-"� ()Q#�9+-".)/.� #�+5� #6L#*5/)(+� 5+9+0(+.F-/6#� 1+)/� 1#&"-5F-/�
$/5!(/-5/I*&0+�!�+-"�(�#-3�#)"�51�#0(+�M�5��������4�G��!#5������N��

 L�?� 0*.D�

�������C��C�� � �)*&+,+-./�/,/2&�"-5)/�0�#$(/2&+-3�$ 1#0,+)"-3���#�9+�0(/,#+�2 *5#0+��
������'�4�C
�����M�N� �"!#*+H/)(/�1#�9#-#0+)(+�2+$,(�0�()*&+,+-.(�/,/2&�"-5)"-3��
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������C���'
����� �+*+1"�!#1*&+0#0/� (� $/5!(/-5/I*&0+�!�5"�0*!%L15(+L+)( � -5L#0(/2+� 5�9+*5")F�� #5)+-5+)(/� (�
(1/)&"Q(2+-.+�� �5)+-5/)(+� (1/)&"Q(2+-".)/� 5+-(*2%0�  �5F15/I� (� 5+2#I-5/I� H"L� !�5/0#1%0� #�+5� #6%,)/� 5+*+1"� *"*&/9 �
+,Q+) 9/�"-5)/6#��
������C���C������ �+*+1"�!#1*&+0#0/� (� $/5!(/-5/I*&0+�!�5"�0*!%L15(+L+)( � -5L#0(/2+� 5�9+*5")F�� #5)+-5+)(/� (�
(1/)&"Q(2+-.+���5)+-5/)(+�(1/)&"Q(2+-".)/�!�5/0#1%0�$+�0+9(�+,$#�-"Q�+9(��
������C�'�������� �&#!)(/�#-3�#)"�5+!/0)(+)/.�!�5/5�#$ 1#0"�M�#1���N��
�������7��
4��G� ��5F15/)(+�(� 2L+1"�/,/2&�"-5)/�0�#$(/2&+-3�/,/2&�#/)/�6/&"-5)"-3���"&"-5)/�!�5/!�#0+15+�
)(+�!#9#)&+H#0"-3�$+1+I�#1$(#�-5"-3��
�������7��
4��GS54
����� ��5F15/)(+� (�  2L+1"� /,/2&�"-5)/�0�#$(/2&+-3� /,/2&�#/)/�6/&"-5)"-3���"&"-5)/� !�5/�
!�#0+15+)(+�!#9#)&+H#0"-3�$+1+I�#1$(#�-5"-3�M�9(+)+�54N��
�����S���'����� � �#1�1#�#5)+-5+)(+�$+�0��
������C�'�G�4
��4'���� �!�+0"�#D0(/&,/)(#0/���"9+6+)(+�#6%,)/�(�$+1+)(+��
������C�'�G����
���C� �!�+0"�#D0(/&,/)(#0/���"9+6+)(+�*5-5/6%L#0/���!�+0"�#D0(/&,/)(#0/�1�#6#0/�(� ,(-5)/��
���>��C��C��C
��4C��7� � �)*&+,+-./�/,/2&�"-5)/�)(*2(/6#�)+!(J-(+�����5JDE�C
��!�+015+)(/��
������4��C��4
��4�� � B0(+&L#�(�#D0(/&,/)(/���D0(/&,/)(/�9(/.*-�!�+-"���5/DE�4
��(/.*-+�!�+-"�0/�0)J&�5+-3���
������4G�G� � � �+*&#*#0+)(+�#D0(/&,/)(+���D0(/&,/)(/�+0+�".)/�
������C�'�G������ � �!�+0"�#D0(/&,/)(#0/���5JDE�����
��"9+6+)(+�*5-5/6%L#0/���!�+0"�#D0(/&,/)(#0/�
1#�#D0(/&,/)(+�+0+�".)/6#�
������'�47�� � � �"*&/9"�+0+�".)/6#�#D0(/&,/)(+�/0+2 +-".)/6#�

 L�%� �55,�-0@7.,51D�/�/5A1*7@;9,�

– �+� )2(�&/-3)(-5)/�0"2#)+)(+�(�#1$(#� ��#$%&�$ 1#0,+)#�9#)&+H#0"-3��M&#9������������������N��2+1"���+�*5+0+�
4�G��4�����

– �+� )2(�&/-3)(-5)/�0"2#)+)(+�(�#1$(#� ��#$%&�$ 1#0,+)"-3���)*&"& &��/-3)(2(�: 1#0,+)/.���+�*5+0+�������
– �+� )2(�&/-3)(-5)/�0"2#)+)(+�(�#1$(#� �*(/-(�(�()*&+,+-.(���/)&�+,)"��D�#1/2�:+1+0-5#�	#50#.#0"��/-3)(2(�

�)*&+,+-".)/.���������+�*5+0+�����4��
– �+� )2(�&/-3)(-5)/�0"2#)+)(+�(�#1$(#� ��#$%&�$ 1#0,+)"-3���:�-5JDE��
�	#$#&"�()*&+,+-".)/���/*5"&�4
�

�)*&+,+-./�/,/2&�"-5)/�(�!(#� )#-3�#))/�0�$ 1")2+-3�9(/*52+,)"-3���+�*5+0+����������
– �+� )2(�&/-3)(-5)/�0"2#)+)(+�(�#1$(#� ��#$%&�$ 1#0,+)"-3���:�-5JDE��
�	#$#&"�()*&+,+-".)/���/*5"&��
�

�)*&+,+-./�/,/2&�"-5)/�(�!(#� )#-3�#))/�0�$ 1")2+-3� H"&/-5)#D-(�! $,(-5)/.���+�*5+0+���������
– �#�+1)(2�9#)&/�+�/,/2&�"2+������+�*5+0+�4��7����

�� �	��(��	����������������������

����2�

 � ��)�S�	���������2�

 � � �*+,-./01�����2�

��5/19(#&/9� )()(/.*5/.� *!/-"Q(2+-.(� &/-3)(-5)/.� *5-5/6%L#0/.� M�����N� *F� 0"9+6+)(+� 1#&"-5F-/� 0"2#)+)(+�
(�#1$(#� � �#$%&� 50(F5+)"-3� 5� !�/Q+$�"2+-.F� (� 9#)&+H/9� �#515(/,)(-� /,/2&�"-5)"-3� )(*2(/6#�� *&#*#0+)"-3� 0� #$(/2&+-3�
2 $+& �#0"-3�#�+5�#$(/2&+-3�$ 1#0)(-&0+�()H")(/�".)/6#���

 �2� 3+43�53-353�+3.64/,5/7�8*+,+�+3.34/39:;,<0�

=���
����������������������	�������	���������������
��	������	
��	�	��������������
������	
���	������������������
�����
�	�������������>�

���������������������

 �?� �*+,-./01�/�+3@*,A�*0B61�0B9C1D;E�����2�

�*&+,/)(+�5+0+�&/�0�)()(/.*5/.�*!/-"Q(2+-.(� &/-3)(-5)/.�*5-5/6%L#0/.� M�����N�1#&"-5F�5+*+1�0"2#)"0+)(+��#$%&�
50(F5+)"-3�5�!�/Q+$�"2+-.F�(�9#)&+H/9��#515(/,)(-�/,/2&�"-5)"-3�1,+�#$(/2&%0�2 $+& �#0"-3�#�+5�#$(/2&%0�$ 1#0)(-�
&0+�()H")(/�".)/6#�����1#&"-5"�0*5"*&2(-3�-5"))#D-(�9+.F-"-3�)+�-/, �0"2#)+)(/��#$%&�50(F5+)"-3�5
�

# 2#9!,/&+-.F�0*5"*&2(-3�9+&/�(+L%0�(� �5F15/I�!#&�5/$)"-3�1#�0"2#)+)(+�M!�/Q+$�"2+-.(N��#515(/,)(-"��
# 0"2#)+)(/9� 0*5/,2(-3� �#$%&� !#9#-)(-5"-3� !#&�5/$)"-3� 1#� !�5"6#&#0+)(+� #$ 1#0"� �#515(/,)(-"�

M0�*5-5/6%,)#D-(��#$#&"�D, *+�*2#�*!+0+,)(-5/�(�9+,+�*2(/N�#�+5�9#)&+H �0"!#*+H/)(+��#515(/,)(-"��
# 5+9#)&#0+)(/9�0*5"*&2(-3�/,/9/)&%0��+!+�+&%0� (� �5F15/I� �#515(/,)(-"�0�*!#*%$� (�0�9(/.*- � 56#1�

)"9�5�1#2 9/)&+-.F�&/-3)(-5)F��
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# 1#2#)+)(/9�0*5/,2(-3�!#LF-5/I�()*&+,+-".)"-3��*5")�5$(#�-5"-3�0/0)J&�5)"-3�!�5"� H"-( �9+&/�(+L%0�
#�+5�D�#12%0�06�1#2 9/)&+-.(�&/-3)(-5)/.��

# 0"2#)+)(/9�0/0)J&�5)"-3�!#LF-5/I�#-3�#))"-3�#�+5�!#LF-5/I�#-3�#))"-3�2#)*&� 2-.(�!#9(J15"�!#�
*5-5/6%,)"9(�*/69/)&+9(��#515(/,)(-"�#�+5�5�*5")F� 5(/9(+.F-F�#$(/2& ��

# 0"2#)+)(/9� #5)+2#0+)(+� 56#1)/6#� 5� 1#2 9/)&+-.F� &/-3)(-5)F� 0*5"*&2(-3� /,/9/)&%0� �#515(/,)(-"�
5+0+�&"-3�0�1#2 9/)&+-.(��

# !�5/!�#0+15/)(/9�0"9+6+)"-3�!�%$� (�$+1+I�#�+5�!#&0(/�15/)(/�!�#&#2#L+9(�20+,(Q(2 .F-"9(�!�/Q+�
$�"2+&�1#�9#)&+H ��.+2#�/,/9/)&�()*&+,+-.(�/,/2&�"-5)/.��

# #!+2#0+)(/9�(�!�5"6#&#0+)(/9�1#�&�+)*!#�& �)+�9(/.*-/�5+9#)&#0+)(+��
# 9#)&+H/9��#515(/,)(-"�0�9(/.*- �#2�/D,#)"9�0�1#2 9/)&+-.(�&/-3)(-5)/.��
# !�5/!�#0+15/)(/9�0"9+6+)"-3� !�%$�� $+1+I� (� !#9(+�%0� 5/� *!#�5F15/)(/9� !�#&#2#L%0� 20+,(Q(2 .F�

-"-3��#515(/,)(-J�M!�/Q+$�"2+&N�1#�/2*!,#+&+-.(��
�1*&J!*&0+�#1�0"9+6+I�!#1+)"-3�0�)()(/.*5/.� *!/-"Q(2+-.(�9#6F�9(/E�9(/.*-/� &",2#�0�!�5"!+12+-3�!�#*&"-3�

�#$%&�#�)(/0(/,2(9�5)+-5/)( ��1,+�2&%�"-3�(*&)(/./�!/0)#DE��H/�!#1*&+0#0/�0"9+6+)(+�$J1F�*!/L)(#)/�!�5"�5+*&#*#0+�
)( �9/&#1�0"2#)+)(+�0")(2+.F-"-3�5�1#D0(+1-5/)(+�#�+5� 5)+)"-3��/6 L�(�5+*+1�*5& 2(�$ 1#0,+)/.��

 �%� 
DA+;+,<6G5/,5/,�/�08/A�8*3;�1043*+DA+:;D;E�/�*0B61�1D.;+3A04D;E��

• ��+-/�&#0+�5"*5F-/�
#  &�5"9+)(/�0�-5"*&#D-(�(�!#�5F12 �*&+)#0(*2+��#$#-5/6#��
# 0"2#)+)(/�-5"))#D-(�50(F5+)"-3�5�,(20(1+-.F�*&+)#0(*2+��#$#-5/6#��
# 0"2#)+)(/�)(/5$J1)"-3�5+$/5!(/-5/I�$3!�)+�*&+)#0(*2+-3��#$#-5"-3�#�+5�0"0(/*5/)(/�5)+2%0�()Q#��

9+-".)#���#*&�5/6+0-5"-3�0#2%L�*&�/Q"�5+6�#H/)(+��
# 5+$/5!(/-5/)(/� !�5/1� 5+$� 15/)(/9� , $� 5)(*5-5/)(/9� 9(/)(+� *&+)#0(F-/6#� 0L+*)#DE� �)0/*&#�

�+S�H"&2#0)(2+��
# 5+$/5!(/-5/)(/�!�5/1�5+$� 15/)(/9� , $�5)(*5-5/)(/9��)(/� �/9#)&#0+)"-3� , $�)(/�0"9(/)(+)"-3�/,/�

9/)&%0�#$(/2& ��
# #6�#15/)(/�&/�/) �$ 1#0"�(�&/�/) �)+�2&%�"9�9#H/�0"*&F!(E�5+6�#H/)(/�1,+�#*%$�!#*&�#))"-3��

• 	#$#&"�&"9-5+*#0/�
#  *&+0(/)(/��!�5/)#*5/)(/�(��#5/$�+)(/�� *5&#0+I��1�+$()�(�!�#*&"-3�� *5&#0+I�)+�2#$"L2+-3��
# 5+$/5!(/-5/)(/�&/�/) �$ 1#0"��

�#*5&�!�+-�&#0+�5"*5F-"-3�(��#$%&�&"9-5+*#0"-3�)(/�!#1,/6+�#1�J$)/.�5+!L+-(/�(�!�5".9 ./�*(J��H/��"2#)+0-+� .FL�
6#�0�#Q/�#0+)/.�-/)(/�5+��/+,(5+-.J�!�5/19(#& �5+9%0(/)(+��

 �&� 3+4D�/�@0-D�*0B61�0B9C1D;E�+3.64/,5/,.�

�� !"��#$%&��2,+*"��#$%&�, $�2+&/6#�(/��#$%&�M2#1"����N
�

�� !"��#$%&
�

�'���������	#$#&"�()*&+,+-".)/�0�$ 1")2+-3�

�,+*"��#$%&
�

�'�4�������	#$#&"�()*&+,+-".)/�/,/2&�"-5)/�

�+&/6#�(/��#$%&
�

�'�444���4�� 	#$#&"�0�5+2�/*(/�#2+$,#0+)(+�/,/2&�"-5)/6#�
�'�44������� 	#$#&"�0�5+2�/*(/�()*&+,+-.(�/,/2&�"-5)"-3�
�'�4'4������ �)*&+,+-".)/��#$#&"�/,/2&�#&/-3)(-5)/�
�'�47������� �))/�()*&+,+-./�/,/2&�"-5)/�

 �H� 	@*,FG,5/3�80-A13404,#�-,P/5/;9,�

�2�/D,/)(+�!#1+)/�0�)()(/.*5/.�*!/-"Q(2+-.(�&/-3)(-5)/.�*5-5/6%L#0/.�M�����N�*F�56#1)/�5�#1!#0(/1)(9(�)#�9+9(�
#�+5�#2�/D,/)(+9(�!#1+)"9(�0����U�"9+6+)(+�#6%,)/V��#1������'��������7��+�&+2H/�!#1+)"9(�!#)(H/.
�

�0+-+/,G5/;3�,G,@1*D;+53� Q13BG/;3R� R� 5/*!%L�+!+�+& �"�#1!#0(/1)(#�1#$�+)/.� (�!#LF-5#)/.�0�$,#2(� Q )2-.#)+,)/�
M!#,+N�� *L HF-"�1#�5+*(,+)(+��5+$/5!(/-5+)(+� �5F15/I�/,/2&�"-5)"-3�!�5/1�*2 &2+9(�50+�E� (�!�5/-(FH/I�� �/+,(5+-.(�0"5)+�
-5#)"-3�5+1+I�1+)/6#�!#,+�#�+5�2#)&�#,(� ,()((� (�#$0#1%0�()*&+,+-.(�/,/2&�"-5)/.��!+�+& �+��*&+)#0(F-+�0�+5�5�#$ 1#0F�
M#$ 1#0+9(N��#515(/,)(-J��0�5+,/H)#D-(�#1�!#&�5/$�9#H/�*!/L)(+E�)+*&J! .F-/�Q )2-./
�59(+)"�)+!(J-(+�()*&+,+-.(��LF-5/�
)(#0/���#515(/,-5/��5+$/5!(/-5+)(+��!#9(+�#0#�2#)&�#,)/��*"6)+,(5+-".)/�(�+,+�9#0/���

�G3A3�0;E*0550F;/�R� 9#0)/�#5)+-5/)(/��#2�/D,+.F-/�9#H,(0#D-(�#-3�#))/� �5F15/)(+��5/�056,J1 �)+�./6#�-/�
-3"�$ 1#0"��!�5"�$/5!#D�/1)(9�1#&"2 ��
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�108/,M�0;E*05D�0B7-04D� ��� R�#2�/D,#)+�0�������C�'��
������ 9#0)+�9(+�+�#-3�#)"�!�5/1�1#&"2(/9�/,/�
9/)&%0� 0"!#*+H/)(+� �#515(/,)(-"� #�+5� !�5/1� !�5/1#*&+)(/9� *(J� -(+L� *&+L"-3�� 0)(2+)(/9� -(/-5"� M*5-5/6%,)(/� 0#1"N�
(�6+5%0��+�2&%�F�5+!/0)(+�#1!#0(/1)(+�#$ 1#0+��


D80A3K,5/,�*0+-+/,G5/;D�,G,@1*D;+5,9�R�5/*!%L�+!+�+& �"�(�*"*&/9%0�!#LF-5/I�0/0)J&�5)"-3�!#&�5/$)"-3�1#�
�/+,(5+-.(�0*5/,2(-3�-/,%0�0"5)+-5#)"-3�1+)/.��#515(/,)(-"��
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